Zápisn~ca
zo zasadnutia Valného zhroma±denia
krajskej organizácie cestovného ruchu
Turizmus regiónu BratislavalBratislava Region Tourism
konaného dna 18. decembra 2019 o j400 hod.
v sidle organizãcie Sabinovska 16 v Bratislave
PRITOMNI: podra prezenônej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie valneho zhroma±denia
2. Schválenie roönej UOtovnej zavierky zostavenej k 31.12.2018
3. Schválenie Sprãvy o Oinnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2018
4. Schvàlenie zmeny rozpo~tu na rok 2019
5. Schválenie v9~ky a lehoty splatnosti Olenského prispevku na rok 2020
6. Schválenie návrhu ramcového rozpoOtu a roöného plánu aktivit na rok 2020
7. Zãver
1. Otvorenie valného zhroma~denia
Dneèné valné zhroma2denie krajskej organizácie cestovného ruchu otvoril o 1425 hod. predseda krajskej
organizâcie Ing. Tomà~ Zajac, ktor9 kon~tatovaI, ±e dne~nO valné zhroma~denie je vzhradom na pritomnost 3
ëlenov krajskej organizâcie cestovného ruchu uzná~aniaschopné v sOlade s Olânkom 6 bod 6.3 Stanov krajskej
organizácie cestovného ruchu. Uöasf prisFübila aj zàstupkyna 00CR Zéhorie, ktorá ospravedinila svoj neskor~i
prichod. Valne zhroma2denie je uznáknia schopné, ak je pritomnâ nadpoloviôna väó~ina v~etk9ch ölenov
krajskej organizácie. V zmysle Olánku 6 bod 6.4 Stanov krajskej organizácie me ka±d9 Olen na ka~d9ch
zaàat9ch 5 000 EUR svojho Olenského prispevku jeden hias. Poöet hlasov ka~dého ~Iena v kalendárnom roku
sa vypoãita podia v9~ky Olenského prispevku v predchádzajUcom roku. Na základe tejto skutoönosti ma
Bratislavsk9 samosprávny kraja 122 hlasov (v9~ka ~(enského prispevku na rok 2018 bola 610.000,eur), Region Senec 2 hlasy (v9~ka ~ienského prispevku na rok 2018 bola 9.250,- eur), 00CR Male Karpaty 2
hias (v9~ka álenskOho prispevku na rok 2018 bola 5.410,68 eur) a 00CR Zéhorie 1 hlas (v9~ka ~Ienského
prispevku na rok 2018 bola 2.698,49 eur). Predseda krajskej organizécie a zároveñ predseda valného
zhroma&lenia kon~tatovaI, ~e dne~né valné zhroma~denie je zvolané v zmysle èlânku 6, bod 6.2 Stanov
krajskej organizácie cestovného ruchu na zàklade pozvánky s nasledovn9ni programom:
1. Otvorenie valného zhroma~denia
2. Schválenie roOnej (iOtovnej zâvierky zostavenej k 31.12.2018
3. Schválenie Správy o Oinnosti krajskej organizâcie zostavenej k 31.12.2018
4. Schválenie zmeny rozpoOtu na rok 2019
5. Schvelenie v9~ky a lehoty splatnosti álenského prispevku na rok 2020
6. Schvãlenie návrhu ramcového rozpoOtu a roêneho plánu aktivit na rok 2020
7. Zâver
Predseda krajskej organizácie po±iadal pritomn9ch ãlenov valného zhroma~denia o prednesenie pripadn9ch
zmien programu rokovania. Pritomni Olenovia nepredniesli ~iadne zrneny programu.
Predseda krajskej organizacie dal hlasovaf o programe, ako bol uveden9 v pozvánke na Valné zhroma~denie.

Uznesenie

a. Vi za dna 18.12.2019:

Valne zhroma2denie schvaruje dne~n9 program zasadnutia Valného zhroma~denia:
1. Otvorenie valnOho zhroma~denia
2. Schválenie roãnej Uãtovnej zãvierky zostavenej k 31.12.2018
3. Schvâlenie Správy o öinnosti krajskej organizOcie zostavenej k 31.12.2018
4. SchvOlenie zmeny rozpoOtu na rok 2019
5. Schvâlenie v~ky a lehoty splatnosti Olenského prispevku na rok 2020
6. Schválenie navrhu rámcového rozpoötu a roOného plénu aktivit na rok 2020
7. Zaver
Hlasovanie:
za: 122+2+2 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~aI sa: 0 hlasov

2. Schválenie ro~nei üêtovnej zavierky zostavenel k 31.12.2018
Predseda krajskej organizécie otvoril bod Schválenie roonej üOtovnej zavierke k 31.12.2018.
Krajskà organizácia v roku 2018 prijala ölenské prispevky od svojich ölenov BratisIavsk~’ samosprávny kraj
vo v9~ke 460.000,- eur, Bratislavska organizácia cestovneho ruchu (Bratislava Tourist Board) vo v9~ke 99.245,eur, Region Senec vo v~ke 9.250,- eur, ivialé Karpaty vo v9~ke 5.41068 eur a 00CR Zahorie vo v9~ke
2.698,49 eur.
Na zékiade zmluvy o poskytnuti dotécie z rozpothu Ministerstva dopravy a v9stavby Slovenskej republiky zo
dna 19. 7. 2018 krajskà organizâcia cestovného ruchu Turizrrius regiOnu Bratislava prijala finanöné prostriedky
vo v9~ke 358.000,- eur. Krajskà organizácia pou~iIa a vyëerpala dotáciu poskytnutü Ministerstvom dopravy a
v9stavby Slovenskej republiky vo v~ke 357.556,- eur a vo zvy~nej ~asti vo v~ke 444,- eur vratila
poskytovateFovi v predpisanom termine v zmysle zmluvy.
V oktobri 2019 bola v organizécH vykonané finanOné kontrola na mieste Odborom kontroly, thOtneho dozoru
a dohFadu Ministerstva dopravy a v9stavby SR zamerané na Oerpanie dotâcie poskytnutej v r. 2018. Spréva z
kontroly kon~tatuje poru~enie zmluvn9ch podmienok v zmysle neopravneného pou±itia dotécie v jednom
pripade s povinnostou vrátit finanOné prosthedky vo v~ke 6.000,- eur poskytovatelovi dotécie, ão bob
zrealizované v predpisanom termine 6.11.2019.
Uötovná zOvierka je v zmysle zakona 91/2010 Z, z. o podpore cestovného ruchu
verejnej ëasti registra üãtovn9ch závierok.
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pIsm. n) ulo2ená vo

V zmysle Stanov krajskej organizécie VaCné zhroma~denie schval’uje UOtovnU zOvierku krajskej organizacie
cestovného ruchu Bratislava Region Tourism zostavenU k 31.12.2018. Na prijatie uznesenia je potrebné, aby za
návrh uznesenia hiasoval Bratislavsk9 samosprávny kraj a aspoñ 50% oblastns’ch organizácii, ktoré sO Olenmi
krajskej organizácie.
Po krátkom Ovodnom slove predseda krajskej organizàcie otvoril diskusiu k prerokovévanérnu bodu.
Pritomni zástupcovia êlenov nemali prispevky do diskusie.
Nésledne predseda krajskej organizácie ukonOil diskusiu a predniesol návrh uznesenia.
Uznesenie 6. 02 zo dna 18.12.2019:
Valné zhroma±denie schvaFuje roOnO UOtovnO zévierku krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiOnu
Bratislava/Bratislava Region Tourism za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.
Hlasovanie:
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za: 122+2+2 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr2al sa: 0 hlasov

3. Schvalenie SDrávy o èinnosti kraiskei orpanizácie zostavenei k 31 .12.2018
Predseda krajskej organizàcie predniesol Správu o Oinnosti krajskej organizácie za rok 2018.
V zmysle âlânku 8 bod 8.2 pism. i) a ~Iânku 7 bod 7.4. pIsm. g) Stanov krajskej organizácie v9konn’ riaditeF
spolu s predsedom krajskej organizácie vypracovali a zostavili správu o ãinnosti BRT a predkladajU ju valnému
zhroma~deniu na schválenie v sOlade s ölànkom 6 bod 6.7. pism. U Stanov krajskej organizâcie. Sprâva 0
öinnosti krajskej organizécie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism obsahuje základne üdaje, Udaje o
aktivitách, o ziskan9ch a pou~it~ch flnanön9ch prostriedkoch a pôsobeni BRT.
Spràva o ãinnosti KOCR BRT za rok 2018 bude zverejnena na oflcialnej internetovej strânke organizacie
www.gob.sk v sekcfl dokumenty/v9roöne správy.
V zmysle Stanov krajskej organizácie valne zhroma±denie schvaruje Sprévu o öinnosti krajskej organizàcie
za rok 2018. Na prijatie uznesenia je potrebné, aby za návrh uznesenia hiasoval Bratislavsk9 samosprávny kraj
a aspoñ 50% obIastn~ch organizacii, ktoré sO ölenmi krajskej organizécie.
Po krátkom Ovodnom slove predseda krajskej organizàcie otvoril diskusiu k prerokovévanému bodu.
Pritomni zástupcovia Olenov nemali prispevky do diskusie.
Nasledne predseda krajskej organizácie ukonOil diskusiu a predniesol navrh uznesenia.
Uznesenie 6. 03 zo dna 18.12.2019:
Valné zhroma±denie schvaFuje Správu o Oinnosti krajskej organizácie Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava
Region Tourism za rok 2018.
Hlasovanie:
za: 122+2+2 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~aI sa: 0 hlasov

4. Schvãlenie zmeny rozpoãtu na rok 2019
Predseda krajskej organizácie predniesol bod t9kajOci sa zmeny rozpoOtu na rok 2019.
Spresnen9 ro~n9 plan aktivit bol sOãastou predkladaného projektu a ~iadosti o dotáciu, podra ktorého krajská
organizácia postupuje. Plén aktivit bol predIo2en~’ tak, aby odzrkadCoval rozpoáet na rok 2019. Roön9 plan
aktivit refiektoval na po2iadavky êlenov a zah~naI aj aktivity, ktoré nadvazujO na pinenie aktivit z roku 2018.
Valné zhroma±denie na svojom rokovani dna 14.03.2019 schvalilo spolu s plánom akUvit na rok 2019 aj
vyrovnan~’ rozpoãetv celkovej v9~ke prijmov/v9dajov 1.233.451,24 EUR.
V rámci predIo~eného projektu na nenarokovatefnO dotàciu zo strany Ministerstva dopravy a v9stavby
Slovenskej republiky ~iadaIa krajská organizácia CR sumu 534.600,- EUR. VzhFadom na kratenie dotácie zo
strany ministerstva bola koneOna pridelenâ suma na Urovni 507.000,- EUR na be2né v9davky a 8.000,- EUR na
kapitálové v9davky. Krátenie sa dotklo kapitoly 1.3., konkrétne rozpoOtu na tvorbu novej web stranky, kde s
pôvodne ~iadan9ch kapitàlov9ch v9davkov vo v9~ke 14.000 EUR bob ministerstvom priznan9ch 4.700 EUR.
Druhé krátenie dotácie sa t9kalo kapitoly 2.1. kde pri~bo ku krateniu z po±adovan9ch 20.000 EUR na 10.000
EUR pri podpore projektu Pocta sbobode. Dotknuté plánované aktivity boli napriek tomu zrealizované, V pripade
web strànky nav9èenim na pôvodnO plánovanO sumu z vlastnS’ch prostriedkov a v pripade projektu Pocta
slobode zni2enIm rozpoOtu na tUto aktivitu. Okrem zmien z vy~ie uveden9ch dovodov kratenia dotacie je V
navrhu na zmenu rozpoOtu niekol’ko minimálnych presunov medzi podaktivitarni na strane vlastn9ch zdrojov.
Zmena rozpoOtu nemâ 2iaden vpbyv na plan práce, preto±e v~etky polo±ky, ktor9ch sa zmena dotkla zostabi
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zachovane. Celkové v~ka zmenenOho vyrovnanOho rozpoãtu Jo po odpoöitani neschválon9ch dotaon9ch
prostriedkov 1.213,951,24 EUR na strane prijmov aj v9davkov.
Valné zhroma±denie v s(ilade s Olánkom 6 bod 6.7. pism. m) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu
schval’uJe roOnS’ plan aktivit. Na prijatie uznesenia Jo potrebnã viac ako polovica pritomn9ch hlasov.
Po krátkom Ovodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovávanemu bodu. Pritomni
zástupcovia ölenov nemali prispevky do diskusie.
Následne predseda kraJskej organizácie ukonãil diskusiu a predniesol návrhy uzneseni.
Uznesenie 6.04 zo dna 18.12.2019:
ValnO zhrorna~denie schvaiuje zmenu rozpoOtu krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiOnu
Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2019 v zmysle âlánku 6 bod 6.7 pisrri. f) Stanov krajskej
organizàcie v predlo~enom zneni vyrovnaného rozpoOtu s celkovou sumou 1213.951,24 EUR na strane
prijmov a] v~davkov.
Hlasovanie:
za: 122+2+2 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~al sa: 0 hlasov

5. Schvóienie v(thkv a !ehotv sniatnosti ólenského DrisDeyku na rok 2020
Predseda krajskeJ organizácio informoval pritomn9ch ëlenov, ~e v zmysle ~lánku 4 bod 4.4 Stanov krajskej
organizácie sU ölenovia povinni k&doroöne zaplatit krajskej organizácH cestovného ruchu BRT ãlensk9
prispevok. Na základe navrhovaneho rozpoötu a plánu aktivit na rok 2020 ma BratislavskS’ samosprávny kraJ
záväzok uhradit OIensk~ prispevok vo v9~ke 440.000,- our a ka~dà oblastná organizácia cestovného ruchu
povinnost uhradit ~lensk9 prispevok vo v~ke najmeneJ 10% z elensk9ch prispevkov ziskan9ch od obci
a podnikatel’sk9ch subJektov v predchádzajUcom kalendárnom roku, t.j. k 31.12.2019. OIonsk~’ prispevok Jo
potrebné v zrnysle Stanov kraJskeJ organizãcie ël. 4 bod 4.4 zaplatit najneskOr do 30.06.2020.
Podia informácii o v9~ke vybrat9ch ölensk9ch prispevkov za rok 2019 od svoJich ölonov by mala oblastná
organizácia Bratislava Tourist Board uhradit’ Olensk9 prispevok na rok 2020 vo v9~ke cca 112.804- eur,
oblastná organizécia Region Senec by mala uhradit’ ëlensk9 prispevok na rok 2020 vo v9~ke 12.000,- eur,
oblastná organizácia cestovného ruchu Male Karpaty by mala uhradif âlenskS’ prispevok na rok 2020 vo v9~ke
6.700,- our a oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie by mala uhradit’ ãlensk9 prispevok na rok 2020 vo
v9~ke 3.000,- our.
Olensk9 prispevok Jo potrebne uhradit’ na UOet krajskeJ organizécie costovného ruchu veden9 v
Oeskoslovenskej obchodnej banko, a.s., BAN: SK76 1500 0000 0040 1802 6186. Olensk9 prispevokJo splatn9
vJednej splátke do 30.06.2019. Valne zhrom&denie mô2e rozhodnüf v zmyslo Olénku 6 bod 6.7 pisrn. j)
Stanov kraJskoj organizéclo o zaplateni urèoného Olonského prispevku ölenov v jednotliv9ch splátkach na
zékiade návrhu elena.
KraJská organizécia cestovného ruchu obdr~aIa od oblastnej organizácie costovného ruchu Bratislava
Tourist Board odOvodnonO p&iadavku na mo±nost’ splâcaf Olensk9 prispevok na rok 2020 v troch splátkach: 1.
Splàtku do 31.5.2020 vo v~ke 37.000,00,- our, 2. Splátku do 31.7.2020 vo v~ko 37.000,00,- our a 3. Splãtku
do 30.9.2020 vo v~ko 38.804,00,- our.

o v~ke a lohoto splatnosti ölonského prispevku rozhoduJo valné zhroma~donie v zmyslo ãlànku 6, bod 6.7
pism. i) Stanov krajskoJ organizácie costovného ruchu. Na prijatie uznosonia valného zhroma±donia Jo potrebná
viac ako polovicou hlasov pritomn9ch ölenov podia ~Iánku 6 bod 6.5. Stanov krajskoj organizácie.
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Predseda krajskej organizácie privital na dne~nom zasadnuti ValnOho zhrom&denia zástupcu 00CR
Zahorie, ktor9 sa na ospravedinil za me~kanie zo zaãiatku rokovania. Pc kratkom ~vodnom slove predseda
krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovávanOmu bodu.
Zástupca 00CR Male Karpaty a rovnako aj zástupca 00CR Záhorie informovali predsedu krajskej organizâoie
a v9konneho riaditefa o predpoklade zv9~enia ölenského prispevku, vzhradom na to, 2e e~te do konca roka
oöakávaj~ zaplatenie ölensk9ch prispevkov svojich ölenov. Presné ~isIa budO mat a2 po3l.12.2019. VS’konn9
riaditer po~iadaI o oznâmenie skutoönej v9~ky OlenskOho prispevku p0 Uprave.
Nésledne predseda krajskej organizácie ukonãil diskusiu a predniesol návrhy uzneseni,
Uznesenfe è. 05w dna 18.12.2019
Valné zhroma~denie urOuje v zmysle ölãnku 6 bod 6.7 pism. i) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu
~IenskS’ prispevok na rok 2019 pre Bratislavsk9 samosprâvny kraj vo v9~ke 440.000,- eur (slovom:
àtyristo~tyridsat’tisic eur), ktor9 bude zaplaten9 na Oãet krajskej organizécie cestovného ruchu Turizrnus regiônu
Bratisrava/Bratislava Region Tourism ö. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 veden9 V Oeskoslovenskej
obchodnej banke, a.s. vjednej splatke do 30.06.2020.
Hiasovanie:
za: 122+2+2+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~aI sa: 0 hlasov

Uznesenie ë. O6zo dfla 18.12.2019
Valné zhroma~denie uröuje Olensk~ prispevok oblastnej organizOcie cestovného ruchu Region Senec na rok
2020 vo v~ke 12.000,- eur (slovom: dvanásffisIc eur) splatn9ch do 30.06.2020 na (iëet krajskej organizácie
cestovného ruchu 6. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 veden9 v Oeskoslovenskej obchodnej banke.
Hiasovanic:
za: 122+2+2+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr2al sa: 0 hlasov

Uznesenie ó~ 07w dna 18.12.2019
Valné zhroma~denie urOuje âlensk9 prispevok oblastnej organizãcie cestovnOho ruchu Male Karpaty na rok
2020 vo v~ke 6.700,- eur (slovom: ~est’4sic sedemsto eur) splatn9ch do 30.06.2020 na ~áet krajskej
organIzécie cestovného ruchu 6. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 veden~’ v Oeskoslovenskej obchodnej
banke,
Hlasovanie:
za: 122+2+2+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~aI sa: 0 hlasov

Uznesenie 6. 08 zo dna 18.12.2019
Valne zhromaidenie uröuje ãlensk9 prispevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie na rok 2020 vo
v~ke 3.000,- eur (slovom: tritisic eur) spIatn~ch do 30.06.2020 na OCet krajskej organizácie cestovneho ruchu
6. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 veden9 v Oeskoslovenskej obchodnej banke.
Hlasovanie:
za: 122+2+2+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~aI sa: 0 hlasov

Uznesenie 6. 09w dna 18,12.2019
Valné zhroma~denie ur6uje Olensk9 prispevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board
na rok 2020 vo v9~ke 112.804,- eur (slovom: jednostodvanást’tisic osemsto~tyri eur) splatn~’ch v 3
nasledovn9ch splátkach: 1. Splátka vo v9~ke 37.000,- eur do 31 .05.2020, 2. Splátka vo v9~ke 37.000,- do
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31.07.2020 a 3. Splátka vo v9~ke 38.804,- do 30.09.2020 ñdy na OOet krajskej organizthcie cestovneho ruchu
6. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 veden9 v Oeskoslovenskej obchodnej banke.
Hiasovanie:
za: 122+2+2+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr2al sa: 0 hlasov

6. Schválenie navrhu ramcoveho rozpoètu a roèného

Dlánu

aktivit na rok 2020

Predseda krajskej organizácie po~iadal v9konneho riaditela Franti~ka Stana o uvedenie prerokovávanOho
bodu. V9konn9 riaditel uviedol, ~e predpokladane pr~my/v9nosy v roku 2020 predstavujO elenské prispevky od
VUC vo v9~ke 440.000,- eur, od oblastnej organizOcie cestovneho ruchu Bratislavská organizácia cestovného
ruchu (Bratislava Tourist Board) vo v~ke 112.804,- eur, od oblastnej organizOcie cestovného ruchu Region
Senec vo v9~ke 12.000,- eur, od oblastnej organizácie cestovneho ruchu Male Karpaty vo v9~ke 6.300,- eur, od
oblastnej organizácie cestovnOho ruchu Záhorie vo v9~ke 3.000,- eur, ostatné prijmy nevyOerpanO Olenske
prispevky z roku 2019 vo v9~ke 145.753,77 eur a Dotácia zo ~tátneho rozpoãtu Ministerstva dopravy a v~’stavby
SR vo v9~ke 512.782,43 eur. Predpokladane v~’davkyInáklady v roku 2020 predstavujü v9davky na
prevádzku vo v9àke 419.559,77 eur (spotreba PHM, nákup drobného majetku (mobil, notebook a pod.),
cestovné náhrady, mzdy, odvody, poistenie, outsourcing sIu~ieb (UOtovné, verejné obstarévanie, overovanie,
konzultácie, poradenstvo, nájom, telefOn, mobil, internet, po~tovné, web hosting a pod.), spotrebn9 material,
bankové üroky, odpisy, ostatné nakiady, bankové poplatky), v~’davky na aktivity z ãlenskOho 31 4.603,00 eur, z
toho 95.600,- eur na projekt Interreg, ktoré budO refundované do v~ky 95% v rokoch 2021-2022 a v9davky na
aktivity z dotécie 516.082,43 eur.
—

DetailnS’ plan aktivit a rozpoötu bude spracovan9 a predl&enj’ valnému zhroma~deniu na schválenie na jar
2020 po vzajomnej diskusii 6lenov krajskej organizácie a priprave projektu pre podanie 2iadosti o dotáciu
Ministerstva dopravy a v9stavby Slovenskej republiky. Zároveñ navrhoi, aby sa zástupcovia ôlenov k otázkam
rozpoOtu a plénu Oinnosti stretli na ITF SlovakiaTour.
Valné zhroma~denie v zmysle Olanku 6 bod 6.7 pism. ~ Stanov krajskej organizàcie schvaCuje rozpoOet na
rok 2020. Na prijatie uznesenia valného zhroma~denia podia Olénku 6 bod 6.5. Stanov krajskej organizécie je
potrebné, aby za nâvrh hiasoval BratislavskS’ samosprávny kraj a aspoñ 50% oblastnS’ch organizâcii, ktorO sU
Olenmi krajskej organizácie.
Valné zhrom&denie v sOlade s 6lánku 6 bod 6.7 pism. m) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu
schval’uje ro6n9 plan aktivit. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov pritomn9ch ãlenov.
Po krátkom Uvodnom slove predseda krajskej organizécie otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu.
Pritomni zàstupcovia ãlenov nemali prispevky do diskusie.
Nésledne predseda krajskej organizácie ukonOil diskusiu a predniesol návrhy uzneseni.
Uznesenie 6. 10 zo dna 18.12.2019:
Valné zhroma2denie schval’uje râmcov9 rozpoOet krajskej organizácie cestovneho ruchu Turizmus regiOnu
Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2020 v zmysle âlánku 6 bod 6.7 pisrn. fl Stanov krajskej
organizácie.
Hlasovanie:
za: 122+2+2+1 hlasov

proti: 0 hIasov

zdr±aI sa: 0 hlasov

Uznesenie 6. II zo dna 18.12.2019:
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Valne zhroma±denie schvaluje rámcov9 roönS’ plan aktivIt krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus
regiônu Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2020 v sUlade $ ãlánku 6 bod 6.7 pism. m) Stanov krajskej
organizàcie cestovného ruchu.

Hiasovanie:
za: 122+2+2+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr±al sa: 0 hlasov

T.Zaver
Na záver predseda krajskej organizácie ing. Tomá~ Zajac podakoval v~etk9m pritomn~m za ich aktivnu
a prinosnâ UOasf a vecné prerokovanie programu a dne~ne zasadnutie valného zhroma±denia ukonãil o 14,45
hod.
V Bratislave dna 03.01.2020
Predseda valného zhroma±denia:

trig. Tomà~ Zajac

ZapisovateF valného zhroma2denia:

JUDr. Daniela ~urinová

Prilohy:
prezenöné listiny z valného zhroma±denia
pine moci

—
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