Z áp is ni c a
zo zasadnutia Valného zhromaždenia
krajskej organizácie cestovného ruchu
Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism
konaného dňa 18. decembra 2015 o 1100 hod.
v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
3. Schválenie výročnej správy o hospodárení a činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2014
4. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu na rok 2016
5. Schválenie návrhu rámcového ročného plánu aktivít na rok 2016
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 11.00 hod. predseda krajskej
organizácie RNDr. Martin Zaťovič, ktorý konštatoval, že dnešné zasadnutie valného zhromaždenia 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 kraj 59 hlasov (v roku 2014 splatil členský príspevok vo výške 296.900,- eur) a Bratislavská
organizácia cestovného ruchu 11 hlasov (v roku 2014 splatila členský príspevok vo výške 55.280,- eur) a Región
Senec 1 hlas (v roku 2014 splatil členský príspevok vo výške 4.772,- 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. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
3. Schválenie výročnej správy o hospodárení a činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2014
4. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu na rok 2016
5. Schválenie návrhu rámcového ročného plánu aktivít na rok 2016
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
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v pozvánke na valné zhromaždenie.
Uznesenie č. 1 zo dňa 18.12.2015:
Valné zhromaždenie schvaľuje program rokovania, tak ako je uvedené v pozvánke na dnešné zasadnutie valného
zhromaždenia.
Hlasovanie:
za: 59+11+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

2. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol stručne informáciu k ročnej účtovnej
závierke k 31.12.2014.
Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký poďakoval za udelenie slova a privítal prítomných členov na dnešnom
zasadnutí valného zhromaždenia. Následne informoval, že krajská organizácia cestovného ruchu v roku 2014 prijala
členské príspevky od zakladateľa Bratislavský samosprávny kraj vo výške 296.900,- eur a Bratislavská organizácia
cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board) vo výške 55.280,- eur a od ďalšieho člena Región Senec vo výške 4.272,eur. V roku 2014 organizácia dosiahla príjmy z predaja služieb ako vlastnej činnosti vo výške 8.826,- eur. Z roku 2013
jej ostali finančné prostriedky vo výške 260.839,23 eur, ktoré tvorili rovnako jeden zo zdrojov príjmov v roku 2014.
Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky zo dňa 27.6.2014 krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava prijala
finančné prostriedky vo výške 220.000,- eur na bežné výdavky a na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa 28.7.2014 krajská organizácia
cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava prijala finančné prostriedky vo výške 34.000,- eur na kapitálové
výdavky.
Krajská organizácia cestovného ruchu plánovala v rozpočte na rok 2014 finančné prostriedky na prevádzku
organizácie z členských príspevkov vo výške 301.051,60 eur, ktoré vyčerpala vo výške 293.850,17 eur na náklady na
prenájom kancelárie vrátane energií, mzdy, odvody, poistenie, outsourcing služieb, leasing a akontácia na služobné
auto, spotrebný kancelársky materiál, nákup nábytku a kancelárskeho vybavenia, telefóny a mobily, internetové služby,
počítače, tlačiareň, kolky, poplatky, stravné, cestovné poistenie a cestovné náhrady zamestnancov.
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 220.000,- eur na
bežné výdavky a 34.000,- eur na kapitálové výdavky, finančné prostriedky z členských príspevkov, ktoré podľa
rozpočtu a plánu aktivít mala vyčlenené vo výške 200.000,- eur. BRT použila na aktivity v roku 2014 finančné
prostriedky vo výške 374.234,78 eur, z toho 220.000,- eur z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky a 154.234,78 eur z členských príspevkov. Organizácia preniesla do roku 2015 finančné
príspevky z roku 2014 vo výške 52.966,65 eur. Z dotácie poskytnutej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky na bežné výdavky vo výške 220.000,- eur, organizácia vyčerpala 220.000,- eur a na
kapitálové výdavky vo výške 34.000,- eur, organizácia mohla čerpať v priebehu roka 2015.
Účtovná závierka bola uložená do registra účtovných závierok 30.03.2015.
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.
Následne predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu. V diskusii nevystúpil žiaden z prítomných členov.
Uznesenie č. 2 zo dňa 18.12.2015:
Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu
Bratislava/Bratislava Region Tourism za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.
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Hlasovanie:
za: 59+11+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

3. Schválenie výročnej správy o hospodárení a činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2014
Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa o prednesenie informácií k výročnej správe za rok
2014.
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. V zmysle
platného zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších prepisov prišlo k zjednoteniu pojmov
pre všetky typy organizácií cestovného ruchu, kde Výročná správa sa nazýva Správa o činnosti krajskej organizácie
cestovného ruchu.
Správa o činnosti BRT obsahuje základné údaje o organizácii, o jej členoch, o jej aktivitách, o získaných a
použitých finančných prostriedkoch. Výkonný riaditeľ informoval, že Správu o činnosti prerokovalo aj zastupiteľstvo
Bratislavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 24. apríla 2015, ktoré ju vzalo na vedomie.
V zmysle Stanov krajskej organizácie valné zhromaždenie schvaľuje Správu o činnosti krajskej organizácie za rok
2014. Na prijatie uznesenia je potrebné, aby za návrh uznesenia hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50%
oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie.
Predseda krajskej organizácie následne otvoril diskusiu. V diskusii vystúpil zástupca Bratislava TouristBoard Mgr.
Peter Petrovič, ktorý informoval, že údaje o aktivitách uvedené v predloženej výročnej správe za rok 2014 sú iba za
trištvrte rok, a teda chýba štatisticky vyhodnotiť posledný kvartál aktivít a žiada štatistické informácie o celoročných
aktivitách do správy doplniť. Výkonný riaditeľ sa ospravedlnil za neúplné informácie a skonštatoval, že správa
o činnosti a hospodárení krajskej organizácie za rok 2014 bude doplnená o požadované informácie a údaje. Následne
predseda krajskej organizácie ukončil diskusiu.
Uznesenie č. 3 zo dňa 18.12.2015:
Valné zhromaždenie schvaľuje Správu o činnosti krajskej organizácie Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region
Tourism za rok 2014 s tým, že do správy budú doplnené štatistické údaje k aktivitám za posledný štvrťrok, tak aby
obsahovala štatistické údaje za celý rok .
Hlasovanie:
za: 59 + 11 +1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

4. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu na rok 2016
Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol stručne prerokovávaný bod.
Lukáš Dobrocký skonštatoval, že predložený rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Organizácia v roku 2016
počíta s predpokladaným zostatkom z roku 2015 vo výške 190.000,- eur a z príjmom z členského vo výške 535.320,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 325.320,- eur a prevádzkové výdavky z členského vo výške 400.000,- eur. Predložený plán
práce krajskej organizácie je vypracovaný na základe novej schválenej stratégie cestovného ruchu. Plán aktivít je
zostavený tak, že každý člen si v ňom nájde svoje miesto. Plán je zostavený v súlade so spoluprácou ostatných
členov. Vyzdvihol, že Región Senec ožíva a zvyšuje sa postupne počet návštevníkov na jednotlivých aktivitách
a organizácii sa darí realizovať všetky aktivity, ktoré si naplánujú. Predložený rozpočet a plán činnosti organizácie sú
rámcovými, keďže ešte neskončil rok 2015 a v tejto chvíli nie je možné presne povedať jednu časť príjmov, ktorými sú
členské príspevky od oblastných organizácií. Ich výška bude presne známa až 1.1.2016. Z týchto dôvodov je
predložený rozpočet a s tým súvisiaci plán ako rámcový, ktorý bude v marci preschvaľovaný a to práve v súvislosti
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s požiadavkou o dotáciu.
Rozpočet na rok 2016 spolu s ročným plánom aktivít a projektom krajskej organizácie budú 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 2016.
Valné zhromaždenie v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie schvaľuje rozpočet na rok
2016. 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.
Predseda krajskej organizácie následne otvoril diskusiu. V diskusii vystúpil zástupca Bratislava TouristBoard Mgr.
Peter Petrovič, ktorý informoval zástupcov krajskej organizácie, že predmetný rozpočet a plán činnosti na rok 2016
krajskej organizácie prerokovali na predstavenstve Bratislava TouristBoard a výsledkom je niekoľko pripomienok.
Prevádzka v rozpočte na rok 2016 je uvedená jedným číslom 400.000,- eur a nie je jasné, aké všetky položky a v akej
výške sú v nej zahrnuté. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký zareagoval, že ide o prevádzkové náklady organizácie,
ktoré sú popísané v dôvodovej správe a budú rozpísané podrobne a predložené na valné zhromaždenie, ktoré sa
uskutoční v 1/Q budúceho roka. Následne sa Mgr. Peter Petrovič informoval a žiadal pomenovať aké aktivity
v prospech Bratislavy organizácia pripravila povedzme, že vo výške členských príspevkov od Bratislava TouristBoard.
Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký vysvetlil, že ide napríklad o spoluprácu na veľtrhoch a to konkrétne na troch
veľtrhoch ITF Slovakia v Bratislave, Praha a Ferien Messe, pričom Pražského veľtrhu sa podľa jeho informácii BTB
nezúčastní, ale v rozpočte sú plánované náklady na stánok, občerstvenie a vybavenie. Plochu výstavnú hradil
Bratislavský samosprávny kraj. Bratislava TouristBoard požiadali, keďže sa nezúčastnia veľtrhu z dôvodu chýbajúcich
finančných prostriedkov o možnosť poslať materiály na propagáciu na výstavy a veľtrhy. Zástupcovia Bratislava
TouristBoard požadovali uviesť presne, kde sa v rozpočte počíta s propagáciou Bratislavy, tak aby bolo jasné, že za
členský príspevok poskytovaný organizácii sú poskytnuté uvedené aktivity. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký opäť
zdôraznil, že nákladové aj výnosové položky v rozpočte na rok 2016 budú po presných príjmoch po skončení roka
2015 upravené explicitne a predložené na rokovanie valného zhromaždenia. Zástupca Regiónu Senec Ing. Róbert
Podolský informoval, že Región Senec sa zúčastní veľtrhu v Prahe a ak je potrebné môžu vziať materiál na výstavu
o Bratislave aj oni. Zástupcovia Bratislava TouristBoard skonštatovali, že nehovoria o vrátení členských príspevkov v
nejakej forme, ale o tom aké aktivity organizácia plánuje robiť pre Bratislavu a pre organizáciu Bratislava TouristBoard,
prípadne kde vie krajská organizácia suplovať prácu oblastnej organizácie. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký
skonštatoval, že je problém pripraviť niečo pre organizáciu a zosúladiť rozpočet oblastnej organizácie Bratislava
TouristBoard a krajskej organizácie, keď krajská organizácia nedisponuje rozpočtom Bratislava TouristBoard na rok
2016. Mgr. Peter Petrovič sa zaujímal o podporu v oblasti MICE, nakoľko v rozpočte krajskej organizácie na rok 2016
je uvedená relatívne nízka suma na podporu. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký vysvetlil ako si predstavuje spoluprácu
v tejto oblasti. Informoval, že Turizmus regiónu Bratislava je členom SCB a tak sa ich prostredníctvom budú
zúčastňovať aj na veľtrhoch zameraných týmto smerom, ďalšou aktivitou v tejto oblasti je organizácia MS v lúštení
krížoviek a sudoku, rovnako organizácia počíta s výdavkami v súvislosti s predsedníctvom krajiny v budúcom roku.
Zástupca Bratislava TouristBoard Mgr. Peter Petrovič skonštatoval, že krajská organizácia ide cestou účastí na
podujatiach a ich podporou, pričom Bratislava TouristBoard ide inou cestou a to marketingom regiónu. Výkonný riaditeľ
Lukáš Dobrocký informoval prítomných o plánovanej veľkej konferencii k medzinárodnému dňu cestovného ruchu, kde
sa počíta so spoluprácou aj organizácie Bratislava TouristBoardu, pričom krajská organizácia nebude žiadať zvlášť
finančné prostriedky od členov, nakoľko má Bratislavský samosprávny kraj záujem na organizovaní a účastí na tejto
konferencii, kde sa zhodnotí rok 2015 a plány a vízie do budúcnosti. Zástupca Bratislava TouristBoardu skonštatoval,
že ak správne porozumeli, tak aktivity v súvislosti s DCC, Dom Centropy, TourCentrope zastreší finančne krajská
organizácia cestovného ruchu, nakoľko sa s týmito aktivitami nepočíta v rozpočte Bratislava TouristBoardu. V závere
Ing. Alžbeta Melicharová zástupca Bratislava TouristBoradu zaujímala o stratégiu cestovného ruchu, ktorá bola
schválená a informovala, že oblastná organizácia ňou nedisponuje, napriek tomu, že ju pripomienkovali. Výkonný
riaditeľ Lukáš Dobrocký uviedol, že je uverejnená na oficiálnej internetovej stránke Bratislavského samosprávneho
kraja a je k dispozícii všetkým. Môže zariadiť, aby bola schválená stratégia zaslaná oblastnej organizácii. V závere sa
zástupca Bratislavského samosprávneho kraja zaujímal, či finančné prostriedky naplánované v rozpočte sú oproti roku
2015 nejako navýšené, alebo sú v porovnateľnej výške. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký informoval, že náklady na
jednotlivých položkách v rozpočte neboli navyšované a sú v rovnakej prípadne podobnej výške ako boli
v predchádzajúcich rokoch.
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Uznesenie č. 4 zo dňa 18.12.2015:
Valné zhromaždenie schvaľuje rámcový rozpočet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu
Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2016 v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie
v predloženom znení.
Hlasovanie:
za: 59+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 11 hlasov

5. Schválenie návrhu rámcového ročného plánu aktivít na rok 2016
Predseda krajskej organizácie skonštatoval, že uvedený bod úzko súvisí s prerokovaným bodom rozpočet,
v ktorom podrobne rozdiskutovali aj plán práce organizácie na rok 2016.
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 2016.
Ročný plán aktivít reflektuje na požiadavky svojich členov a zahŕňa aj aktivity, ktoré nadväzujú na plnenie aktivít z roku
2015.
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.
Uznesenie č. 5 zo dňa 18.12.2015:
Valné zhromaždenie schvaľuje rámcový ročný plán aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu
Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2016 v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej organizácie
cestovného ruchu v predloženom znení.
Hlasovanie:
za: 59+11+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

6. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov
Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa 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 Turizmus Regiónu Bratislava 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 30.06.2016.
Členský príspevok Bratislavského samosprávneho kraja je v zmysle schváleného rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja na rok 2016 vo výške 460.000,- eur. Pre oblastnú organizáciu Bratislava TouristBoard
predpokladáme výšku členského príspevku vo výške 68.000,- eur a pre oblastnú organizáciu Región Senec
predpokladáme výšku členského príspevku vo výške 7.320,- eur. Členské príspevky jednotlivých oblastných
organizácií v predloženom znení sú predpokladané výnosy 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.
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Uznesenie č. 6 zo dňa 18.12.2015:
Valné zhromaždenie určuje členský príspevok pre oblastné organizácie cestovného ruchu, ktoré sú členmi krajskej
organizácie cestovného ruch vo výške najmenej 10% z členských príspevkov získaných od obcí a podnikateľských
subjektov v predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j. k 31.12.2015, t.j. pre Bratislava TouristBoard najmenej vo výške
68.000,- eur a pre Región Senec vo výške 7.320,- eur a pre Bratislavský samosprávny kraj určuje členský príspevok
vo výške 460.000,- 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.
Hlasovanie:
za: 59+11+1 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.
V predmetnom bode požiadal o slovo splnomocnený zástupca Bratislavského samosprávneho kraja MUDr.
Valerián Potičný - riaditeľ Úradu BSK, ktorý žiadal vysvetliť problematiku nezaplatenia členského príspevku niektorého
z členov. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký informoval, že dňa 17.12.2014 bol schválený valným zhromaždením
členský príspevok pre každého člena organizácie vrátane termínu 30.6.2015 dokedy bolo potrebné členské príspevky
uhradiť. Pre Bratislava TouristBoard bol schválený členský príspevok vo výške 71.400,- eur, ktorý do dnešného dňa
organizácia nezaplatila. Následne informoval, že krajská organizácia vyzvala v októbri 2015 oblastnú organizáciu, aby
si splnila svoj záväzok a uhradila členský príspevok. Od toho času si organizácie vzájomne dopisujú. Zástupca
Bratislava TouristBoardu Mgr. Peter Petrovič informoval, že organizácia nedisponuje dostatočným množstvom
finančných prostriedkov. Uviedol, že po príchode nových členov predstavenstva sa robila revízia záväzkov a
pohľadávok a zistilo sa, že v organizácii sa nachádzajú neuhradené záväzky ešte aj z rokov 2012 v celkovej výške
154.000,- eur, ktoré idú riešiť. Informoval, že predchádzajúce vedenie predstavenstva nemalo vedomosť o tom, že nie
je zaplatené členské za rok 2015 do krajskej organizácie cestovného ruchu, tak ako nevedeli o neplnení iných
záväzkov. Vyjadril záujem oblastnej organizácie zotrvať v krajskej organizácii ako člen a majú záujem rokovať
o svojom záväzku. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja trval na tom, že je potrebné problém pomenovať
a začať ho riešiť a ak nedôjde k dohode, tak nech sa stretne primátor s predsedom a problematiku si vydiskutujú.
Zaujímal sa, či niekedy v minulosti za čias predchádzajúcej výkonnej riaditeľky nastala takáto situácia. Skonštatoval,
že v rozpočte hlavného mesta na rok 2015 bol predsa schválený členský príspevok pre Bratislava TouristBoard, takže
finančné prostriedky organizácia obdržala. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký skonštatoval, že oblastná organizácia má
právny a finančný záväzok voči krajskej organizácii vo výške 71.400,- eur a ten by sa mal riešiť. Na ten má organizácia
nárok, keďže je povinnosť člena platiť členské príspevky. Táto situácia sa vyskytla počas doterajšej existencie
v organizácii prvýkrát. V tejto veci si štatutárne orgány dopisujú. Splnomocnený zástupca Bratislavského
samosprávneho kraja vyslovil výhradu voči správaniu a vystupovaniu člena Bratislava TouristBoard, ktorý nemá
splatený členský príspevok na rok 2015 a napriek tomu majú výhrady voči rozpočtu organizácie a plánu aktivít na rok
2016. Pravdepodobne to nie je úplne fér. Požiadal, aby sa predmetný problém riešil a na najbližšom valnom
zhromaždení sa podala informácia o stave riešenia nezaplateného členského príspevku. Zdôraznil, že podľa stanov sú
všetci povinní si plniť svoje povinnosti.
Zástupca Bratislava TouristBoard Ing. Alžbeta Melicharová informovala, že organizácia sa nebude môcť zúčastniť
zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 29.12.2015 z dôvodu neprítomnosti predsedu
a podpredsedu organizácie a zároveň, že nenašli zástupcu, ktorého by mohli splnomocniť na účasť na valnom
zhromaždení. Následne prečítali rozhodnutie predstavenstva Bratislava TouristBoard vo veci prijatia člena oblastnej
organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty, ktoré znie: „Predstavenstvo schvaľuje vstup oblastnej organizácie
cestovného ruchu Malé Karpaty do krajskej organizácie cestovného ruchu pokiaľ bude ku dňu konania valného
zhromaždenia organizácia registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“
Ďalšie návrhy v bode rôzne neboli prednesené.
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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 12.15 hod.
V Bratislave dňa 18. decembra 2015

Predseda valného zhromaždenia:

RNDr. Martin Zaťovič

Zapisovateľ valného zhromaždenia:

JUDr. Daniela Šurinová

Prílohy :
−
prezenčné listiny z valného zhromaždenia
−
plné moci
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