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Zápisnica  

zo zasadnutia Valného zhromaždenia  
krajskej organizácie cestovného ruchu 

Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism 
konaného dňa 12. marca 2014 o 1000 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. Rôzne  
4. 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 51 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 žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného ruchu 

3. Rôzne  

4. Záver 

     Predseda krajskej organizácie predniesol doplnenie programu o body: 3. Schválenie rozpočtu na rok 2014 a 4. 
Schválenie zmeny stanov a požiadal prítomných členov valného zhromaždenia o prednesenie ďalších zmien programu 
rokovania. Prítomní členovia nepredniesli žiadne zmeny programu dnešného rokovania valného zhromaždenia. 
Predseda krajskej organizácie dal hlasovať o doplnenom programe valného zhromaždenia. 

1. Otvorenie valného zhromaždenia 

2. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného ruchu 

3. Schválenie rozpočtu na rok 2014 

4. Schválenie zmeny stanov 

5. Rôzne  

6. Záver 

Uznesenie č. 1 zo dňa 12.03.2014: 

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný doplnený program VZ.. 
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Hlasovanie:  

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

2. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného ruchu 

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku, aby predniesla stručne informáciu k žiadosti 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2014. Informovala, 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. 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 254 tis. Eur, čo predstavuje výšku dotácie 
rovnajúcu sa výške členského príspevku VUC v roku 2012. Výkonná riaditeľka podrobne vysvetlila členom valného 
zhromaždenia jednotlivé časti žiadosti vrátane uvedených vyplnených údajov. V tej súvislosti spomenula, že nové 
usporiadanie žiadosti donútilo organizáciu vyhotoviť, resp. obnoviť rozpočet na rok 2014 podľa aktivít, ktoré ako 
oprávnené výdavky z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uvádza vyššie spomenutý 
Výnos, aby bolo možné sledovanie čerpania jednotlivých položiek a následné vyhodnotenie plnenia. Zároveň sú do 
rozpočtu premietnuté aj zmeny z novely Zákona 91/2010 Z. z. platné od 1.1.2014. 

Uznesenie č. 2 zo dňa 12.03.2014: 

Valné zhromaždenie schvaľuje žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného ruchu na 
rok 2014 z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vrátane príloh vo výške 
254.000,- eur. 

Hlasovanie:  

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

3. Schválenie  rozpočtu na rok 2014 

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

     Ing. Alžbeta Melicharová skonštatovala, že predložená štruktúra rozpočtu vychádza tak ako spomínala 
v predchádzajúcom bode z výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a zároveň sú do 
rozpočtu premietnuté aj zmeny z novely Zákona 91/2010 Z. z. platné od 1.1.2014. Novelou legislatívy a zavedením 
Výnosu boli zmenené resp. spresnené a inak pomenované oprávnené aktivity financované z dotácie. Ďalšou 
významnou zmenou v projekte bolo zavedenie položky „spolufinancovanie“ aktivít z vlastných zdrojov organizácie. 
Uvedené úpravy projektovej žiadosti mali vplyv na úpravu rámcového rozpočtu BRT, najmä v časti aktivity. Rozpočet 
organizácie v časti prevádzka nebol zmenený. Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 17.12.2013 uznesením 
č. 2 schválilo rámcový rozpočet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region 
Tourism na rok 2014 s predpokladom na roky 2015 a 2016 v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej 
organizácie.  

     Výkonná riaditeľka v rámci diskusie odpovedala na otázky jednotlivých členov ohľadne rozpočtu na aktivity uvedené 
v písomne predloženom rozpočte a v žiadosti o dotáciu na rok 2014. 

     Valné zhromaždenie v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie schvaľuje rozpočet na rok 
2014. 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. 3  zo dňa 12.03.2014: 

Valné zhromaždenie schvaľuje detailný rozpočet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2014 v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie 
v predloženom znení. 
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Hlasovanie:  

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

4. Schválenie zmeny stanov 

    Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku, aby predniesla stručne prerokovávaný bod. Ing. Alžbeta 
Melicharová požiadala členov Valného zhromaždenia o zmenu stanov krajskej organizácie cestovného ruchu z dôvodu 
potreby ambulantného predaja suvenírov na veľtrhoch, výstavách a iných propagačných aktivitách spojených s 
možnosťou predaja tradičných slovenských výrobkov a propagačných predmetov a materiálov, ktoré prispievajú k 
šíreniu informácie o turistickej ponuke destinácie Bratislavský región a webovej stránke krajskej organizácie CR 
Bratislava Region Tourism www.tourismbratislava.com. Na základe uvedeného  je potrebné rozšíriť predmet činnosti 
krajskej organizácie cestovného ruchu o voľnú živnosť - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod). V prípade, že Valné zhromaždenie schváli dodatok č. 1 k stanovám krajskej organizácie cestovného 
ruchu, bude potrebné na živnostenskom úrade prihlásiť ďalšiu živnosť a vybaviť živnostenský list. Krajská organizácia 
cestovného ruchu má v stanovách ešte tri predmety podnikania, na ktoré je už živnostenský list vydaný. Ide o 
reklamnú, propagačnú a inzertnú činnosť; činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; a 
sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb. 

Uznesenie č. 3 zo dňa 12.03.2014: 

Valné zhromaždenie schvaľuje Dodatok č. 1 Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. a) Stanov krajskej organizácie cestovného 
ruchu v predloženom znení. 

Hlasovanie:  

za: 60 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. Členovia nepredložili žiadne návrhy na prerokovanie. 

6. Záver 

     Na záver predseda krajskej organizácie JUDr. Ivo Nesrovnal poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu 
a prínosnú účasť a vecné prerokovanie programu a dnešné zasadnutie valného zhromaždenia ukončil o 11.00 hod. 

 

V Bratislave dňa 12. marca 2014                                                                                      

                                             

Predseda valného zhromaždenia:   JUDr. Ivo Nesrovnal      

 

Zapisovateľ valného zhromaždenia:  JUDr. Daniela Šurinová                                    

 

 

 

Prílohy : 

 prezenčné listiny z  valného zhromaždenia 
 plné moci  

http://www.tourismbratislava.com/

