Z áp is ni c a
zo zasadnutia Valného zhromaždenia
krajskej organizácie cestovného ruchu
Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism
konaného dňa 14. marca 2016 o 1100 hod.
v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného ruchu
3. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2016 pre Malé Karpaty
4. Informácia o dohode o splátkach s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu
5. Rôzne
6. 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 aj s oznámením o zmene termínu konania Valného zhromaždenia na základe
požiadavky oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty. 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 71.420,- 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. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného ruchu
3. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2016 pre Malé Karpaty
4. Informácia o dohode o splátkach s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu
5. Rôzne
6. Záver
Predseda krajskej organizácie požiadal prítomných členov valného zhromaždenia o prednesenie prípadných
zmien programu rokovania. Zástupca Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Mgr. Peter Petrovič
informoval prítomných, že po obdržaní pozvánky požiadal elektronicky predsedu krajskej organizácie
o zaradenie bodu na rokovanie valného zhromaždenia týkajúceho sa použitia finančných prostriedkov
zaplatených ako členský príspevok za rok 2015 na aktivity roku 2016. Na požiadavku mu nebolo do dnešného
dňa odpovedané. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja MUDr. Valerián Potičný sa informoval, ako je
možné, že nebolo odpovedané na požiadavku keď prišla. Ak nejaká požiadavka prišla, treba si ju
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odkomunikovať, treba sa kontaktovať, nie len mailom ale aj telefonicky. Je potrebné si overiť či sa informácia
dostala ku konečnému prijímateľovi, nevyhovárať sa na pokazené technické zariadenia. Je potrebné aby bolo
všetko odkomunikované a pripravené pred Valným zhromaždením a neriešiť to na valnom zhromaždení. Ing.
Alžbeta Melicharová ako zástupca Bratislavskej organizácie cestovného ruchu informoval, že kolega požadoval
len informáciu, ktorá vyplynula z minulej zápisnice Valného zhromaždenia, na ktorom bolo povedané ako budú
použité peniaze pre aktivity na rok 2016. Výkonný riaditeľ krajskej organizácie Lukáš Dobrocký reagoval, že
organizácia a ani predseda krajskej organizácie neobdržali takúto požiadavku. O požiadavke sa dozvedeli až
na základe urgencie z piatka 11.3.2016 a zistili, že požiadavka bola adresovaná predsedovi Bratislavského
samosprávneho kraja a nie samotnej organizácii. Uviedol, že informáciu, ktorú člen požaduje je irelevantná
vzhľadom na to, že členský príspevok za rok 2015 je predmetom dohody o splátkach a aktivity, ktoré mali byť
vykonané v roku 2015 pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu a mesto Bratislava, vykonané boli
v súlade so schváleným plánom činnosti na úkor členských príspevkov ostatných členov organizácie. Zástupca
Bratislavského samosprávneho kraja opäť uviedol, že je potrebné, aby zástupcovia komunikovali. Požiadal
o vysvetlenie celého problému. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký informoval, že BTB požaduje, aby organizácia
povedala na aké aktivity v roku 2016 budú použité peniaze vo výške 71.400,- eur, ktoré v tomto roku BTB
uhradí ako svoj záväzok na členskom z roku 2015. Pričom tie aktivity boli zrealizované v roku 2015, tak ako
povedal na úkor iných členov a ich členských príspevkov a ich popis bude súčasťou výročnej správy za rok
2015. Rovnako informoval, že sa ťažko zostavuje plán činnosti organizácie, keď nemá k dispozícií plán činnosti
a aktivít BTB. Ing. Alžbeta Melicharová informovala, že všetky dokumenty, zápisnice aj ich zmeny a výstupy sú
zverejnené na webovej stránke visitbratislava. Sú teda verejne dostupné a požaduje, aby aj organizácia takéto
dokumenty uverejňovala. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký skonštatoval, že rovnako sú zápisnice aj s prílohami
a aj iné dokumenty zverejňované na oficiálnej internetovej stránke organizácie. Informoval, že čo sa týka aktivít
na rok 2016 pre BTB a Bratislavu môžu byť bližšie vysvetlené v bode 2, kde sa okrem žiadosti o dotáciu
budeme venovať aj rozpočtu a plánu aktivít, ktoré spolu súvisia. Po diskusii dal predseda krajskej organizácie
hlasovať o programe, tak ako bol uvedený v pozvánke na Valné zhromaždenie.
Uznesenie č. 1 zo dňa 14.03.2016:
Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program VZ.
1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného ruchu
3. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2016 pre Malé Karpaty
4. Informácia o dohode o splátkach s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu
5. Rôzne
6. Záver
Hlasovanie:
za: 80+14+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

2. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného ruchu
Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol stručne informáciu k žiadosti
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2016. Informoval, že organizácia vypracovala žiadosť
v zmysle a v súlade s vydaným Výnosom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.
04210/2014/B710-SCR/8331-M z 10. februára 2014, ktorým sa ustanovuje vzor Žiadosti o poskytnutie dotácie
organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu a v zmysle usmernenia k žiadosti o dotáciu na rok 2016
k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2015 a k ďalším náležitostiam, ktoré sú s tým spojené pre rok 2016,
vrátane ďalších povinností OCR z januára 2016 vypracovaného ROSaPCR. K žiadosti organizácia priloží
povinné prílohy v zmysle § 29, t.j. čestné vyhlásenie, potvrdenia poisťovní a výpis z účtu. BRT sa uchádza
o dotáciu vo výške 280 tis. Eur. Výkonný riaditeľ podrobne vysvetlil členom valného zhromaždenia jednotlivé
časti žiadosti vrátane uvedených vyplnených údajov. V tejto súvislosti uviedol, že zostavovanie žiadosti donútilo
organizáciu vyhotoviť štruktúrovaný rozpočet na rok 2016 podľa aktivít, ktoré budú ako oprávnené výdavky
z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a rovnako bude možné sledovanie
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čerpania jednotlivých položiek a následné vyhodnotenie plnenia. Rozpočet aj s plánom aktivít sú zostavené
reálne tak, aby ich vedela organizácia splniť.
Výkonný riaditeľ skonštatoval, že predložená štruktúra rozpočtu vychádza z výnosu Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR a zo štruktúry rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Valné
zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 18.12.2015 uznesením č. 4 schválilo rámcový rozpočet krajskej
organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2016
s predpokladom na roky 2017 a 2018 v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie.
Predložený rozpočet reflektuje na žiadosť o dotáciu a podľa toho je aj upravený a doplnený oproti pôvodnej
verzii. V často prevádzka je rozpočet dopracovaný tak ako bolo sľúbené a členmi požadované na Valnom
zhromaždení dňa 18.12.2016.
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.
Zástupca Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Ing. Alžbeta Melicharová informovala, že podľa nich
nemôže organizácia požiadať o dotáciu v takej výške ako uvádza v žiadosti vzhľadom na to, že výška vybratej
bettax bola vo výške cca. 279 tis. Eur o čom doniesla a predložila podklad z oddelenia daní. Ing. Agáta
Mikulová zamestnankyňa krajskej organizácie informovala prítomných, že údaj týkajúci sa požadovanej dotácie
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uvedený v žiadosti o dotáciu má odkonzultovaný
na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré organizácii poskytlo písomne údaj, že
organizácia môže žiadať o dotáciu až do výšky cca 288.333,- Eur. Napriek tejto skutočnosti BTB upozornilo, že
to nie je pravda a je možné žiadať o dotáciu iba do výšky 10 % z vybratej bettax. JUDr. Daniela Šurinová
informovala prítomných, že v zmysle § 29 ods. 4 písm. b) zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
v znení neskorších predpisov Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo krajskej
organizácii v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku v roku, ktorý predchádza
predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie krajskej organizácii je ohraničená 10
% z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej
organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Z uvedeného vyplýva, že okrem
dane za ubytovanie vybratej na území hlavného mesta SR Bratislava sa započítava aj daň za ubytovanie
vybratá na území mesta Senec. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja sa zaujímal do akej výšky je
teda možné požiadať o dotáciu, keďže sú tu protichodné názory a vysvetlenia. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký
opätovne potvrdil, že organizácia môže požiadať o dotáciu vo výške až 288 tis. Eur, napriek tomu žiadame
o dotáciu vo výške 280 tis. Eur. Uvedené údaje sú potvrdené a odkonzultované na Ministerstve dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zástupca Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Ing. Alžbeta
Melicharová informovala, že údaj v tabuľke žiadosti aj v predloženom rozpočte o výške členských príspevkov
oblastnej organizácie BTB nie je správny. Správna výška je 74.512,10 eur. Zároveň predložila potvrdenie
o uhradených členských príspevkov členov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2015. Zástupca
oblastnej organizácie Región Senec sa ospravedlnil za údaj o výške členského do krajskej organizácie, ktorý
nepresne nahlásil už na Valnom zhromaždení dňa 18.12.2015. Koncom roka bolo zaplatené členské nového
člena a tak sa výška členského do krajskej organizácii zvýšila na 8.120,- eur. Zástupca Bratislavského
samosprávneho kraja sa zaujímal odkiaľ organizácia čerpala údaje uvedené v žiadosti, keďže je tu toľko
nepresností. Výkonný riaditeľ informoval, že údaje uvedené v žiadosti aj v rozpočte sú poskytnuté jednotlivými
členmi. Výšku členského za BTB nahlasoval výkonný riaditeľ, ktorý poskytol číslo uvedené v žiadosti. Zástupca
Bratislavského samosprávneho kraja opätovne skonštatoval, že Valné zhromaždenie nie je na to, aby tu riešilo
zmeny v materiáloch. Pokiaľ prišlo k nejakým zmenám, je treba si ich odkomunikovať. Požiadal, aby bola
žiadosť o dotáciu a aj rozpočet upravený, materiály zaslané ešte dnes členom a členovia ich potvrdia. Upraví sa
výška členských príspevkov pre BTB na 74.512,10 eur a pre Región Senec na 8.120,- eur, pre BSK a Malé
Karpaty výška členského ostáva nezmenená. Zástupcovia BTB sa zaujímali ako upravené príjmy ovplyvnia
rozpočet na rok 2016. Výkonný riaditeľ informoval, že upravené výbery sa premietnu v prevádzke hradenej
z členského na položke rezerva. V zmysle stanov sú členovia povinní uhradiť členské príspevky do 30.06.2016.
Vzhľadom k tomu, že dňa 18.12.2015 boli schválené iné výšky členských príspevkov navrhuje aby sa
preschválila nová výška členských príspevkov. Zástupca Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Ing.
Alžbeta Melicharová uviedla, že BTB nebude schopná splatiť členský príspevok na rok 2016 do 30.06.2016.
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Požiadala o termín ku koncu roka, keďže im peniaze budú chýbať. Členské príspevky uhrádzajú z vlastných
zdrojov najmä na úkor miezd, odmien a iných výdavkov.
Zástupca Bratislavskej organizácie cestovného ruchu sa opätovne zaujímal na aké aktivity týkajúce sa
propagácie destinácie Bratislava budú použité poskytnuté finančné prostriedky ako členský príspevok. Výkonný
riaditeľ informoval, že väčšia časť členský príspevkov je použitá na úhradu prevádzky, keďže z dotácie nemôže
byť prevádzka hradená. V akom pomere sa podieľajú jednotlivý členovia na prevádzke nikdy neprepočítaval.
Časť členských príspevkov je použitá aj na úhradu aktivít. Zástupcovia BTB trvali na tom, aby boli aktivity
zamerané na propagáciu Bratislavy presne vyšpecifikované, vzhľadom na to, že sa ich na tieto aktivity dotazujú
ich členovia, ktorým sa výška členského príspevku do krajskej organizácie zdá vysoká. Zástupcovia
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu potrebujú svojich členov informovať na akej propagácii a aktivitách
sa organizácie dohodli.
Výkonný riaditeľ uviedol, že všetky aktivity, ktoré bude organizácia v tomto roku vykonávať sa týkajú aj
Bratislavy a jej propagácie. Ide napr.:
z oblasti 1. Marketing a propagácia, najmä účasť na veľtrhoch, výstavách
 Edičná a video tvorba – tlač vínnej brožúry a cyklobrožúry – prezentácia Bratislavy ako vínnej
destinácie a destinácie s napojením na medzinárodné cyklotrasy
 Výstavy a veľtrhy CR, „roadshow“, prezentácie v SR (celá SR podľa jednotlivých krajov) a v zahraničí
(vlastný stánok BRT – Rakúsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko), účasť na medzinárodných
veľtrhoch v spoločnom stánku BRT a BTB alebo v stánku SACR (Bratislava, Viedeň, Berlín, Frankfurt,
Londýn, Barcelona, Praha, Budapešť, atď.)
 PR a Turistický informačný systém, komunikačné nástroje aj MICE – Nová aplikácia a komunikačná
podpora projektom a podujatiam na prezentáciu Bratislavy (aj MICE projektom)
Z oblasti 2. Tvorba a podpora produktov CR
 Podujatia, ktoré sa konajú v Bratislave a v regióne na podporu Bratislavy a celej SR – tzv. „značkové“
podujatia – napr. Korunovačná Bratislava a ďalšie
Z oblasti 3. Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky cestovného ruchu
 Infocesty – prezentácia hl. mesta SR v „leisure“ a MICE segmente – spolupráca s partnermi a členmi
Z oblasti 4. Infraštruktúra CR okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie


Informačné stánky v spolupráci – SK PRESS, Summit EVR – letisko Bratislava, SND, letisko Viedeň,
námestie Eurovea aj personálna podpora

Z oblasti 5. Zabepečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a
prieskumov


Stratégia rozvoja turizmu do roku 2020 prijatá zastupiteľstvom BSK – akčný plán, ktorý má dopad aj na
destináciu Bratislava

Z oblasti 6. Vzdelávacie aktivity a spolupráca


Pracovné workshopy a stretnutia BRT s BTB (napr. aj VZ a ďalšie) na zabezpečenie synergického
efektu vzájomnej spolupráce

Zástupca oblastnej organizácie Malé Karpaty p. Elena Palčáková požiadala o stratégiu cestovného ruchu
a o stretnutie k nej a rovnako ku všetkým spoločným aktivitám. Výkonný riaditeľ prisľúbil, že sa stretne so
zástupcami všetkých členov a preberú sa jednotlivo každé plnenia, tak aby boli členovia spokojný.
Uznesenie č. 2 zo dňa 14.03.2016:
Valné zhromaždenie schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného
ruchu na rok 2016 z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vrátane príloh
vo výške 280.000,- eur.
Hlasovanie:
za: 80+14+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov
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Uznesenie č. 3 zo dňa 14.03.2016:
Valné zhromaždenie schvaľuje nový členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislava
Tourist Board na rok 2016 vo výške 74.512,10,- eur (slovom: sedemdesiatštyritisíc päťstodvanásť eur a desať
centov) splatných do 15.12.2016 na účet krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802
6186 vedený v Československej obchodnej banke.
za: 80+14+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 4 zo dňa 14.03.2016:
Valné zhromaždenie schvaľuje nový členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Senec
na rok 2016 vo výške 8.120,- eur (slovom: osemtisíc jednostodvadsať eur) splatných do 30.06.2016 na účet
krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej
obchodnej banke.
za: 80+14+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 5 zo dňa 14.03.2016:
Valné zhromaždenie schvaľuje spresnený 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.
za: 80+14+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

3. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2016 pre Malé Karpaty
Predseda krajskej organizácie skonštatoval, že v zmysle článku 4 bod 4.4 Stanov krajskej organizácie sú
členovia povinní každoročne zaplatiť krajskej organizácii cestovného ruchu BRT členský príspevok. Dňa
18.12.2015 Valné zhromaždenie schválilo členský príspevok pre Bratislavský samosprávny kraj uhradí vo výške
460.000,- eur a pre oblastné organizácie členský príspevok vo výške najmenej 10% z členských príspevkov
získaných od obcí a podnikateľských subjektov v predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j. k 31.12.2015. Pre
oblastnú organizáciu Bratislava Tourist Board členský príspevok najmenej vo výške cca 68.000,- eur a pre
oblastnú organizáciu Región Senec členský príspevok vo výške cca 7.320,- eur.
Valné zhromaždenie dňa 29.12.2015 rozhodlo o vzniku členstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé
Karpaty, ktorá pristúpila k zakladateľskej zmluve a stanovám, zaplatila členský príspevok na rok 2015 dňa
30.12.2015 a bola zapísaná do zoznamu členov dňa 30.12.2015.
Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné schváliť výšku členského príspevku pre OOCR Malé Karpaty na rok
2016. Predpokladaná výška členského príspevku na rok 2016 pre oblastnú organizáciu Malé Karpaty je 2.250,eur, čo predstavuje 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. Členský
príspevok bude zaplatený na účet krajskej organizácie vedený v ČSOB, a.s. Členský príspevok je splatný v
jednej splátke do 30.06.2016.
Uznesenie č. 6 zo dňa 14.03.2016:
Valné zhromaždenie schvaľuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty na rok
2016 vo výške 2.250,- eur (slovom: dvetisíc dvestopäťdesiat eur) splatných do 30.06.2016 na účet krajskej
organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej obchodnej
banke.
Hlasovanie:
za: 80+14+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov
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4. Informácia o dohode o splátkach s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu
Predseda krajskej organizácie informoval, že na Valnom zhromaždení dňa 18.12.2015 sa v bode rôzne
riešila problematika nezaplatenia členského príspevku Bratislav Tourist Board. Pre Bratislava TouristBoard bol
schválený členský príspevok vo výške 71.400,- eur, ktorý bol schválený valným zhromaždením dňa 17.12.2014
a splatný podľa stanov do 30.6.2015. Oblastná organizácia si svoju povinnosť do konca roka 2015 nesplnila,
čím vznikla krajskej organizácii pohľadávka z nezaplateného členského príspevku. BTB a BRT danú situáciu
riešili písomnou korešpondenciou medzi štatutárnymi orgánmi. BTB predložila vo februári návrh dohody
o splátkovom kalendári, podľa ktorej chcú svoj záväzok uhradiť v troch splátkach: 24.000,- eur do 15.3.2016,
24.000,- eur do 15.4.2016 a 23.420,- eur do 15.5.2016. Predložený návrh bol podpísaný predsedníčkou
predstavenstva. V sprievodnom liste žiadali o vyjadrenie v lehote do 7 dní. Krajská organizácia cestovného
ruchu má vypracované Zásady hospodárenia s majetkom organizácie ktoré boli schválené Valným
zhromaždením dňa 21.8.2013 v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. k) Stanov krajskej organizácie. Zásady
hospodárenia upravujú nakladanie s majetkom vo vlastníctve, v užívaní alebo správe krajskej organizácie
cestovného ruchu. Zásady upravujú: a) postup a podmienky prenechania majetku do užívania iným fyzickým
alebo právnickým osobám a po b) úkony nakladania s majetkom BRT podliehajúce schváleniu orgánmi BRT.
Nakladanie s pohľadávkami, majetkovými právami, upustenie od ich vymáhania a povoľovanie ich splátok je
upravené v § 11, 12 a 13 Zásad hospodárenia. V zmysle Zásad hospodárenia je BRT oprávnená povoliť
dlžníkovi primerané splátky, na dobu maximálne 12 mesiacov od riadneho termínu splatnosti. Podobne tak je
možné povoliť odklad splatnosti pohľadávky. V oboch prípadoch je nevyhnutnou podmienkou, že dlžník
písomne formou notárskej zápisnice ako exekučného titulu voči dlžníkovi uzná svoj dlh čo do dôvodu, výšky,
ako aj termínu splatnosti dohodnutých splátok. Dlžník zároveň znáša náklady spojené s vyhotovením notárskej
zápisnice. Povolenie splátok a odklad plnenia musí byť úročený minimálne vo výške 6M Euribor + 5% p. a..
Výnimky z uvedeného postupu schvaľuje v odôvodnených prípadoch predseda krajskej organizácie. Splátky a
odklad splatnosti je možné povoliť len s podmienkou, že je písomne dohodnutá splatnosť celej dlžnej sumy, pri
omeškaní s ktoroukoľvek splátkou.
Vychádzajúc z predloženej písomnej dohody ako návrhu a v zmysle Zásad hospodárenia ustanovenia § 13 ods.
1 a 2 navrhujeme povoliť splátkový kalendár, tak aby jednotlivé splátky boli uhradené do 30.6.2016. Nevyžaduje
sa notárska zápisnica a pohľadávka vo výške 71.420,- eur nebude úročená vo výške 6M Euribor + 5% p. a.. Ide
o postup, ktorý môže v odôvodnených prípadoch schváliť predseda krajskej organizácie. Do návrhu dohody
o splátkach je potrebné však dopracovať splatnosť celej dlžnej sumy, pri omeškaní s ktoroukoľvek splátkou.
Keďže neexistuje kontrolný orgán, tak sme sa rozhodli o predloženie tejto transakcie a rozhodnutia na
rokovanie Valného zhromaždenia ktoré daný postup schváli. Svojím spôsobom pôjde o precedens, ktorý bude
možné použiť v prípade, že niekedy nastane takáto situácia.
Zástupca Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Ing. Alžbeta Melicharová sa nevedela vyjadriť k splátkam
a dohode, nakoľko organizácia nepredložila na Valné zhromaždenie žiaden materiál k tomuto bodu rokovania.
Nepamätala si presne návrh, ktorý išiel zo strany BTB na predsedu krajskej organizácie. Požiadala, aby
komunikovali veci a problémy medzi sebou predseda krajskej organizácie a predseda Bratislava Tourist Board.
Požiadali o Zásady hospodárenia, ktoré organizácia nemá a nevedela o nich. Poslali prvú splátku vo výške
20.000,- eur ešte niekedy začiatkom marca. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký reagoval, že finančné prostriedky
organizácia obdržala, ale nič k tomu. Žiadal výkonného riaditeľa, aby bolo poslané avízo o platbe aby sa vedela
platba spárovať. Informoval zároveň, že organizácia poslala niekoľko dokumentov k tejto problematike. Poslala
mail, ktorého súčasťou bol list o splátkach a tabuľka s jednotlivými splátkami. Poštou obdržal predseda krajskej
organizácie list spolu s návrhom dohody aj s jednotlivými splátkami. To, že nekorešpondovali splátky v tabuľke
a v dohode organizácia neskúmala. Keďže oficiálne poštou prišla dohoda aj s podpisom Ing. Alžbety
Melicharovej považoval to organizácia za konečný návrh zo strany BTB. Na základe týchto skutočností sa
navrhuje aj schváliť splátky, tak ako bolo v úvode spomenuté.
Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja požiadal o zopakovanie výšky jednotlivých splátok aj ich lehotu
splatnosti. JUDr. Daniela Šurinová informovala, že podľa predloženej dohody BTB navrhuje splátky 24.000,- eur
splatiť do 15.3.2016, 24.000- eur navrhujú splatiť do 15.4.2016 a 23.420,- eur navrhujú splatiť do 15.5.2016.
Ing. Alžbeta Melicharová ako zástupca Bratislavskej organizácie cestovného ruchu upozornila, že poslednú
splátku vedia zaplatiť až v 6. Mesiaci.
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Uznesenie č. 7 zo dňa 14.03.2016:
Valné zhromaždenie berie na vedomie a schvaľuje postup predsedu krajskej organizácie schváliť splátkový
kalendár pre OOCR BTB na pohľadávku vo výške 71.420,- eur do 3 splátok 24.000,- do 15.3.2016, 24.000,- do
15.4.2016 a 23.420,- eur do 15.6.2016 bez úročenia a spísania notárskej zápisnice a v prípade neplnenia
niektorej splátky sa stane splatný celý dlh.
Hlasovanie:
za: 80+14+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

5. Rôzne
Predseda krajskej organizácie v rámci bodu Rôzne rokovania valného zhromaždenia vyzval prítomných na
predloženie iných návrhov na prerokovanie. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja skonštatoval že
90% vecí prerokovávaných na dnešnom Valnom zhromaždení sa dalo vysvetliť a dohodnúť už pre rokovaním.
Sporné body sa mali vyriešiť a dohodnúť pred rokovaním Valného zhromaždenia, tak aby sa na samotnom
Valnom zhromaždení dalo len hlasovať a vyhlo sa zbytočným nedorozumeniam.
6. 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 13.00
hod.
V Bratislave dňa 14. marca 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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