Zápisn~ca
zo zasadñutia Valného zhroma~denia
krajskej organizácie cestovného ruchu
Turizmus regiónu BratislavalBratislava Region Tourism
konaného dna 09. marca 2020 o 1400 hod.
v sidle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave
PRITOMNI: padra prezenônej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie valného zhroma±denia
2. Schvalenie v9~ky a lehoty splatnosti Olenského prispevku na rok 2020
3. Schválenie spresneného rozpoOtu a plànu aktivit na rok 2020
4. Schvalenie ~iadosti o poskytnutie dotácie zo ~tâtneho rozpoOtu organizácU cestovného ruohu
5. Zàver
1. Otvorenie valneho zhroma2denia
Dne~né valné zhroma~denie krajskej organizácie cestovnOho ruchu otvohl o 14.00 hod. predseda krajskej
organizácie Ing. Tomá~ Zajac, ktor9 kon~tatovaI, 1e dne~nè valnO zhroma&ienie je vzh[adom na pritomnost 4
ölenav krajskej arganizécie cestovného ruchu uznáèaniaschopné v sUlade s ölànkom 6 bad 6.3 Stanov krajskej
organizécie cestovného ruchu. Valné zhroma±denie je uzná~ania schopné, akje pritomnà nadpoloviönà vaö~ina
v~etk9ch élenov krajskej organizécie. V zmysle Olanku 6 bad 6.4 Stanov krajskej organizácie me ka~dS’ Olen na
ka±d9ch zaOat9ch 5000 EUR svajho êlenského prispevku jeden hlas. Poöet hlasov k&dého ölena v kalendarnom
roku sa vypoöita padra v9~ky ölenského prispevku v predchadzajOcam roku. Na základe tejta skutoönosti ma
Bratislavsk9 samospràvny kraja 92 hlasov (v9~ka Olenského prispevku na rok 2019 bola 460.000,eur), Bratislavskà organizácia cestovného ruchu 21 hlasov (v9~ka ölenského prispevku na rok 2019 bela
104.870,- eur), RegiOn Senec 3 hlasy (v9èka âlenskèho prispevku na rok 2019 bola 11.850,- eur), 00CR Male
Karpaty 2 hlas (v9~ka ölenského prispevku na rak 2019 bela 5.905,77 eur) a 00CR Záhorie 1 hlas (v9~ka
ëlenskéha prispevku na rok 2019 bela 2.66886 eur). Predseda krajskej organizàcie a zàroveñ predseda valného
zhroma&ienia kon~tataval, ~e dne~ne valne zhroma2denie je zvolané v zmysle Olánku 6, bod 6.2 Stanov krajskej
organizécie cestovného ruchu na zàklade pozvánky s nasledovn9m pragramom:
1. Otvorenie valného zhroma~denia
2. Schválenie v9~ky a lehoty splatnosti Olenského prispevku na rok 2020
3. SchvOlenie spresneného rozpaátu a plénu aktivit na rok 2020
4. Schválenie ~iadosti o poskytnutie dotécie zo ~tátneho rozpoötu organizácN cestovnéha ruchu
5. Zàver
Predseda krajskej organizàcie po~iadal pritomn~’ch a vypustenie bodu 4 z rokovania Valnéha zhrom&denia
z dovodu neukonëenia prIpravy ~iadosti a poskytnutie dotácie, nakoFko sa Oakã na posledné Upravy v
elektronickom système Ministerstva dopravy a v9stavby Slovenskej republiky a koneOnO verziu ~iadosti nie je k
dne~nému dñu mo±né spracovat’ a vytlaOit na schválenie. ZdOraznil, ~e v zmysle platnej legislativy sa pre
pridelenie dotácie nevy±aduje schválenie ±iadosti a dotàciu valns’m zhroma2denim, ale len rozpoOtu a plénu
aktivit, ktoré so do ~iadosti premietnuté. Následne po±iadal pritomn9ch ãlenov valného zhroma2denia
a prednesenie pripadn9ch d’al~ich zmien programu rokovania. Pritomni Olenovia nepredniesli ~iadne nâvrhy.
Ziaden z ãlenov nemal v9hrady vooi vypusteniu bodu 4 z prograrnu rokovania.

Následne dat predseda krajskej organizácie hlasovaf o programe ako celku vràtané zmeny.
Uznesenie ö. 01 zo dna 09.03.2020:
Valne zhroma~denie schva[uje dneèn9 program zasadnutia ValnOho zhroma2denia:
1. Qtvorenie vatneho zhroma2denia
2. Schvalenie v9~ky a lehoty splatnosti ölenského prispevku na rok 2020
3. Schválenie spresneného rozpoötu a plánu aktivit na rok 2020
4. Zaver
Hiasovanie:
za: 92+21+3+2 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr±aI sa: 0 hlasov

2. Schyálenie V’~ëIcV a Iehotv solatnosti ëlenského Drispevku na rok 2020
Predseda krajskej organizécie po±iadal v9konneho riaditefa o prednesenie bodu a. 2 dne~ného Valného
zhroma~denia.
V zmyste âlánku 4 bod 4.4 Stanov krajskej organizécie sU Olenovia povinni ka±doroöne zaplatit krajskej
organizácH cestovného ruchu BRT ölensk9 prispevok. Valné zhroma~denie krajskej organizécie cestovného
ruchu na svojom zasadnuti dna 18.12.2019 svojimi Uzneseniami ö. 5 a± 9 urOilo v9~ku Olensk9ch prispevkov na
rok 2020 nasledovne:
• Bratislavsk9 samosprávny kraj me povinnost uhradit Olensk9 prIspevok vo v9~ke 440.000,- eur,
• oblastné organizácie cestovného ruchu majO povinnost uhradit ölensk9 prIspevok vo v9~ke najmenej 10% z
ölensk9ch prispevkov ziskan9ch od obci a podnikateFsk9ch subjektov v predchadzajQcom kalendarnom roku, t.j.
k 31.12.2019, a teda:
.1 oblastnà organizécia cestovného ruchu Bratislava Tourist Board ma povinnost uhradit Otensk9
prispevok vo v9~ke cca 112.804,- eur v troch splátkach: 1. Splátku do 31.5.2020 vo v9~ke 37.000,00,- eur, 2.
Splátku do 31.7.2020 vo v9áke 37.000,00,- eur a 3. Sptàtku do 30.9.2020 vo v9~ke 38.804,00,- eur,
./ oblastná organizácia cestovnOho ruchu RegiOn Senec me povinnost uhradif Otensk9 prIspevok vo
v~ke 12.000,- eur,
I oblastná organizàcia cestovného ruchu Maté Karpaty me povinnost uhradit ölensk9 prispevok vo
v9~ke 6.700,- eur,
I oblastna organizácia cestovného ruchu Záhorie me povinnost uhradit Olensk9 prispevok vo v9~ke
3.000,- eur.
Na zaklade aktualnych informacii zIskan9ch v priebehu mesiaca februar 2020 od jednottiv9ch ëlenov nastala v 3
oblastn9ch organizãciách cestovného ruchu zmena v9èky Olenského prispevku na rok 2020 nastedovne:
• obtastnà organizécia cestovnOho ruchu RegiOn Senec bude mat povinnost uhradit ölensk9 prispevok vo v9~ke
8.350,- eur,
• obtastna organizácia cestovného ruchu Male Karpaty bude mat povinnost uhradit alensk9 prispevok vo v9~ke
6,236,- eur,
• oblastna organizacia cestovneho ruchu 00CR Zéhorie bude mat povinnost uhradit’ Olensk9 prispevok vo v9èke
5.200,- eur. Na zakiade tejto skutoOnosti bude potrebné zmenit Uznesenia 0.6,0.7 a ö. 8 zo dna 18.12.2019 a
urOit nova v9èku Olenskeho prispevku na rok 2020.
0 v9~ke a lehote splatnosti Olenského prispevku rozhoduje valné zhroma2denie v zmysle Olánku 6, bod 6.7
pism. I) Stanov krajskej organizãcie cestovného ruchu. Na prijatie uznesenia valného zhroma2denia je potrebná
viac ako polovicou hlasov pritomn9ch Otenov podFa Olanku 6 bod 6.5. Stanov krajskej organizãcie.
Po krátkom Uvodnom slove predseda krajskej organizécie otvoril diskusiu k prerokovavanému bodu. Pritomni
Olenovia nepredniesli ~iadne navrhy a ani pripomienky.
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PC skonãeni diskusie dal predseda krajskej organizácie hlasovaf o v9~ke a lehote splatnosti jednotliv9ch
Olensk9ch prIspevkoch.
Uznesenie é. 02 zo dna 09.03.2020:
Valné zhroma±denie schvaluje zmenu Uznesenia Valného zhroma2denia ö. 6 zo dna 18.12.2019 a urâuje âIensk~’
prispevok oblastnej organizácie cestovnOho ruchu Region Senec na rok 2020 vo v9~ke 8.350,- eur (slovom:
osemtisic tristopafdesiat eur) splatn9ch do 30.06.2020 na Uãet krajskej organizácie cestovného ruchu a. SK76
7500 0000 0040 1802 6186 veden9 v Ceskoslovenskej obchodnej banke.
HIasovanie:
za: 92+21+3+2 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr2al sa: 0 hlasov

(Izpesenie ö. 03. zo dfla.Q9.03.2020:
Valne zhroma2denie schva[uje zmenu Uznesenia Valného zhroma~denia O. 7 zo dna 18.12.2019 a urãuje ãlensk~’
prispevok oblastnej organizécie cestovného ruchu Male Karpaty na rok 2020 ‘to v5’~ke 6.236,- eur (slovom:
~est’tisic dvestotridsat%esf eur) splatn9ch do 30.06.2020 na UCet krajskej organizácie cestovného wchu ö, SK76
7500 0000 0040 1802 6186 veden9 v Ceskoslovenskej obchodnej banke.
I-llasovanie:
za: 92+21+3+2 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr±al sa: 0 hlasov

Uznesenie é. O4zo dãa 09.03.2020:
Valné zhroma±clenie schval’uje zmenu Uznesenia Valného zhroma~denia 0. 8 zo dna 18.12.2019 a urOuje Olensk9
prispevok oblastnej organizécie cestovného ruchu Zéhorie na rok 2020 vo v9~ke 5.200,- eur (slovom: péttisic
dvesto eur) splatn9ch do 30.06.2020 na UCet krajskej organizécie cestovnOho ruchu 0, SK76 7500 0000 0040
1802 6186 veden~’ v Ceskoslovenskej obchodnej banke.
Hlasovarilo:
za: 92+21+3+2 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr2al sa: 0 hlasov

3, Schyálenie sDresneného rozpoëtu p plánu pktivIt na rok 2020
Predseda krajskej organizácie po±iadal v~’konného riaditeFa o prednesenie bodu 0. 3 dne~nOho Valneho
zhroma~denia.
Franti~ek Stano informoval, ±e Valne zhroma±denie na svojorn zasadnuti dna 18.12.2019 schvàlilo
Uznesenim 0. 10 a 0. 11 ràmcov9 rozpoOet a rámcov9 roOnS’ plan aktivIt krajskej organizácie cestovného ruchu
Bratislava Region Touhsm na rok 2020. Predlo±ené zmeny rozpoOtu a plánu aktivit na rok 2020 obsahovo
reflektujO na po2iadavky jednotliv9ch Olenov a na upresnené, v decembd e~te predbeThé, vstupné parametre z
üOtovnictva. Niektoré polo±ky sa formélne upravovali (presOvali, rozdeIovali na men~ie kapitoly) z dôvodu
zjednotenia s novou ètruktUrou vS’davkov deflnovanou Ministerstvom dopravy a v9stavby Slovenskej republiky v
novej elektronickej aplikéch na podàvanie projektov9ch 2iadosti o dotãciu. Po rozoslani materiálov na toto valné
zhroma~denie boll do navrhu 1. zmeny rozpoOtu a plénu aktivit zapracované e~te male zmeny, ktoré vyplynuli
z konzultãcii s Ministerstvom dopra~y a v9stavby Slovenskej republiky o pripravovanom projekte a ~iadosU
o dotãciu, z koneOného z~Otovania v9davkov na u± realizované veftrhy vo Viedni a Bratislave a s dnes zru~en9m
podujatim VeEké noc v meste a regiOne v dOsledku karantennych Covid-19 opatreni. Tieto zmeny nemenia
celkov(i v9~ku pr~rnov a v9davkov tak, ako boli uvedené vo vopred predlo~enom materiáli. Upravy rozpoOtu a
spresnenie plánovan9ch aktivit nijako nemenia hlavne oblasti aktivit BRT pre rok 2020, ktoré sQ obsiahnuté aj v
predkladanej projektovej ±iadosti o ~tãtnu dotáciu:
1. ZintenzIvnenie propagécie najatraktivnej~ich regionálnych produktov nov9m komunikaOn9m posolstvom “Je
to len na skok”, zjednotenou vizuálnou identitou medzi BTB a BRT a inovativnymi komunikaOn9mi nàstrojmi
$ cieFom zv~it u nav~tevnikov Bratislavy motiváciu 1st za zà~itkom aj mimo mesta a poskytnUt mo±nost
predl±enia pobytu (cieFová skupina najmä zahraniOni). Rovnako v duchu “Je to len na skok” sa bude
komunikovat na domáce cieFové skupiny ponuka ubytovat’ sa (v9hodne$ie) v regiOne a vyu2it pohodlnO
verejnO dopravu na nàv~tevu hlavného mesta resp. na presun po destinécH. Predmetom komunikécie budU
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ta±iskové produkty/atraktivity/podujatia podporujUce hlavné atribüty znaöky. Indikátor: zv9~enie poötu
prenocovani mimo hlavnOho mesta, prip. p~emernà dI~ka pobytu v ubyt. zahadeniach v Bratislave.
2. Podporenie dostupnosti produktu vo vidieckych destináciách s dOrazom na udr±atefn~ mobilitu, s vyu±itIm
bezplatnej integrovanej dopravy na Uzemi celeho kra]a, ktorà je sUOasfou turistickej karty a nasadenIm
~peciálnych hromadn9ch prepravnS’ch prostñedkov. lndikator: poöet zakUpenS’ch turistick9ch kadet a poãet
ich akceptácii v zariadeniach mimo Bratislavy; poãet cestuj~cich v ~peciàlnych spojoch.
3. Podporenie informaOnej dostupnosti (debariehzácie) pIo~n9m zastre~enim logistiky redistdbQcie
propagaOn9ch materiàlov vo v~etk9ch TIC v regiône a vo Viedni zo strany BRT, prip. v bodoch s vysokou
koncentrâciou nàvMevnikov; v spoluprãci s 00CR. Indikator: Poãet zasobovan9ch miest a poãet
distribuovan9ch tIa~ovin.
4. Zavedenie zberu dat nàv~tevnosti lokãlnych a regionélnych atraktivit inovativnymi metodami as dorazom na
sledovanie trés presunu náv~tevnikov na ~zemni regiánu.
Predpokladané prijmy/v9nosy v roku 2020:
Prispevok ad VUC vo v9~ke 440.000,- eur
Prispevok od oblastnej organizacie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu
(Bratislava Touhst Board) vo v9~ke 112.804,- eur
Prispevok ad oblastnej organizécie cestovného ruchu Region Senec vo v9~ke 8.350,- eur
Prispevok od oblastnej organizàcie cestovného ruchu Male Karpaty vo v9~ke 6.236,- eur
Prispevok od oblastnej organizécie cestovného ruchu Zéhohe vo v9èke 5.200,- eur
Ostatne prijmy presun nevyãerpan9ch ëlensk9ch prIspevkov z roku 2019 vo v~ke 99.019,99 eur,
Zostatok kapitàlovej Dotécie zo ~tàtneho rozpoOtu Ministerstva dopravy a vstavby SR na rok 2019 vo
v9~ke 3.300,- eur,
Dotàcia zo ~tátneho rozpoötu Ministerstva dopravy a v9stavby SR, organizécia predpokladà vo v9~ke
512.292,78 eur,
Refundãcia predpokladan9ch v9davkov v roku 2019 na projekt Interreg SK-AT
Predpokladané v9davky/nàklady v roku 2019:
V9davky na prevádzku vo v9~ke 421.158,05 eur zahiñajU: spotreba PHM, servis vozidla, poistenie
vozidla, nékup drobnOho majetku (mobil, notebook a pod.), cestovné nàhrady, cestovné poistenie, mzdy,
odvody, poistenie, stravné listky, outsourcing sIu~ieb (verejné obstarávanie, overovanie, néjom,
po~tovné, web hosting, preklady a pod.), spotrebnS’ matehãl (vizitky, tonery, kanc. material, doplnky pre
promo sténok a pod.), bankove Qroky, odpisy, ostatné naklady (servre, licencie, mobily, pevné inky,
internet, software), bankové poplatky
V9davky na aktivity z ãlenskOho 264.756,94 eur
V9davky na aktivity z dotécie 515.592,78 eur (z toho be±nO v9davky 512.292,78 eur a kapitàlové
v9davky z roku 2019 vo v9~ke 3.300,- eur)
—
—

—
—
—
—

—

—

—

—

—

—
—

Valné zhroma~denie v zmysle ãlánku 6 bad 6.7 pism. f) Stanov krajskej organizécie schvaruje rozpoöet na rok
2020. Na prijatie uznesenia valného zhroma±denia podra Olénku 6 bod 6.5, Stanov krajskej organizàcie je
potrebné, aby za návrh hlasoval Bratislavsk9 samosprávny kraj a aspoñ 50% oblastn9ch organizãcii, ktoré sU
ölenmi krajskej organizácie.
Valné zhrom&denie v sUlade s âlánkom 6 bod 6.7 pism. m) Stanov krajskej organizãcie cestovného ruchu
schval’uje roOn9 plén aktivit. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov pritomn9ch álenov.
Po krátkom Uvodnom slove predseda krajskej organizécie otvoril diskusiu k prerokovévanému bodu. Na
predlo~ené otázky jednotliv9ch ölenov odpovedal v9konn~’ daditel’.
P0 skonãeni diskusie dal predseda krajskej organizàcie hlasovat o spresnenom rozpoOte a pléne aktivit na
rok 2020.
Uznesenie 6. O5zo iMp 09.03.2020:
ValnO zhroma~denie schval’uje 1. zmenu rozpoëtu krajskej organizécie cestovného ruchu Turizmus regiônu
Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2020 predlo~enü a prerokovanU na dne~nom zasadnuti Valného
zhrom&denia v zmysle Olénku 6 bod 6.7 pism. f) Stanov krajskej organizécie.
za: 92+21+3+2 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~al sa: 0 hlasov
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Uznesenie 6. 06 zo dna 0403.2020:

Valne zhroma±denie schvatuje spresnen9 roonS’ plan aktivit krajskej organizácie cestovného ruchu Tuhzmus
regiônu BratislavalBratislava Region Tourism na rok 2020 predl&en9 a prerokovan9 na dne~nom zasadnuti
Valného zhroma±denia v sUlade $ ãlànku 6 bod 6.7 pism. m) Stanov krajskej organizacie cestovného ruchu.
Hiasovanie:

za: 92+21+3+2 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr±al sa: 0 hlasov

4. ZAver
Na zàver predseda krajskej organizàcie Ing. Tomá~ Zajac podakoval v~etk9m pritomn9m za oh aktivnu
a prinosnU Uãasf a vecné prerokovanie programu a dne~né zasadnutie valného zhroma~denia ukonOil 0 15,10
hod.
V Bratislave dna 09. marca 2020
Predseda valného zhroma±denia:

Ing. Tomá~ Zajac

Zapisovater valného zhrom&denia:

JUDr. Daniela ~urinová

Prilohy:
prezenôné listiny z valneho zhroma±denia
pine moci

—

