Záp~snica
zo zasadnutia Valného zhroma~denia
krajskej organizácie cestovného ruchu
Turizmus regiOnu BratislavalBratislava Region Tourism
konaného dna 13. marca 2019 o 1000 hod.
v sidle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave
PRITOMNI: podia prezenOnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie valného zhroma~denia
2. Schválenie v9~ky a lehoty splatnosti ãlenského prispevku na rok 2019
3. SchvOienie spresneného rozpoOtu a plénu óinnosti na rok 2019
4. Schvàlenie ±iadosti 0 poskytnutie dotàcie 20 ~tthtneho rozpoâtu organizâoU cestovného ruchu
5. Rózne
6. Zàver
1. Otvorenie vainého zhroma2denia
Dne~né valné zhroma2denie krajskej organizàcie cestovného ruchu otvoril o 10.00 hod. predseda krajskej
organizácie ing. Tomá~ Zajac, ktorS’ konëtatoval, ~e dne~né vainé zhroma~denie je vzhradom na pritomnosf
v~etk9ch ëlenov krajskej organizácie cestovného ruchu uznaàaniaschopné V s(ilade s ãiánkom 6 bod 6.3
Stanov krajskej organizécie cestovného ruchu. Vainé zhroma~denie je uzná~ania schopné, ak je pritomná
nadpoloviOná väãàina v~etk9ch Olenov krajskej organizàcie. V zmysle ãlànku 6 bod 6,4 Stanov krajskej
organizécie ma ka~d9 ëien na ka~d~ch zaëat~ch 5 000 EUR svojho ëlenského prispevku jeden hias. Poëet
hlasov ka2dého elena v kalendárnom roku sa vypoCita podia v~ky Olenského prispevku v predchâdzajOcom
roku. Na zékiade tejto skutoCnosti ma Bratislavsk9 samosprávny kraja 122 hlasov (v~ka Olenského prispevku
na rok 2018 bola 610.000,- eur), Bratislavská organizácia cestovného ruchu 20 hiasov (v9~ka Clenského
prispevku na rok 2018 bola 99.245- eur) a Region Senec 2 hlasy (v~ka Olenského prispevku na rok 2018 bola
9.250,- eur), 00CR Male Karpaty 2 hlas (v9~ka ClenskAho prispevku na rok 2018 bola 5.41068 eur) a 00CR
Zéhorie 1 bIas (v9~ka Olenského prispevku na rok 2018 bola 2.698,49 eur). Predseda krajskej organizécie
a zàroveñ predseda valného zhroma~denia konthatoval, 2e dne~né valné zhroma~denie je zvolané v zmysle
Clénku 6, bod 6.2 Stanov krajskej organizécie cestovného ruchu na základe pozvànky S nasiedovnç’m
prog ramom:
1. Otvorenie valnOho zhroma±denia
2. Schválenie v9~ky a iehoty splatnosti Clenského prispevku na rok 2019
3. Schválenie spresneného rozpoCtu a plénu Cinnosti na rok 2019
4. Schválenie ~iadosti o poskytnutie dotácie zo ~tátneho rozpoCtu organizàcH cestovného ruchu
5. Rozne
6. Záver
Predseda krajskej organizécie po~iadal pritomnj’ch Clenov valného zhronia±denia 0 prednesenie pripadn9ch
zmien programu rokovania. Pritomni Cienovia predniesh nasiedovné návrhy. Zástupca Oblastnej organizâcie
cestovného ruchu Zéhorie po~iadaI o zaradenie bodu, t9kaj(iceho sa odpoOtu Uznesenia, ktor9m sa ulo~iia
üloha na predio2enie Stanov z dOvodu posielania materiálov dostatoCne vOas. Opét’ boil materiály posiané den
pred konanim Valného zhroma~denia. Zástupca Bratisiava Tourist Board uviedol, ~e neboF dodr±ané Stanovy
a material na Valné zhroma~denie neboi podan9 vOas a teda nemali mo±nost’ zvolaf predstavenstvo a material
prerokovat’. Predseda krajskej organizécie uviedol, ~e organizácia ethe nespracovaia návrh, ktor~’ bol
predIo~en9 na Valnom zhroma~deni dna 18.12.2018 a Uznesenim C. 17, ktoré bob prijaté sa organizécia
v najbh~ich dñoch zaCne zaoberat’. Zástupca BratisIavského samosprávneho kraja po±iadal, ëi by bob moThé
rovnako ako je to aj v zastupitei’stve, aby sa hned’ v (ivode vyhodnotila kontrola pinenia uzneseni prijat9ch na

poslednom Valnani zhroma~deni. Predseda krajskej organizàcie uviedol, ~e ad najbIi~ieha zasadnutia
Valneha zhrama~denia tak9ta bad bude uvadzan~’ v pazvànke. Následne navrhal, aby sa plnenini Uznesenia ë.
17 za dna 18.12.2018 Valne zhrama~denie zaoberala v bode ROzne. Zástupca Bratislava Taurist Board navrhol
dopinit do pragramu bad Vstup do Asaciácie organizácii cestovného ruchu, ku ktarému paslali elektranicky
podklady. Predseda krajskej arganizácie navrhol prerakovat’ tento bad za bodani 4 Schválenie ±iadosti
a paskytnutie datácie aka bad 5. Nâsledne body sa preOislujO. Predkladatelia zmien nepadali vaôi t9mto
návrham nàmietky. Nàsledne dal predseda krajskej arganizàcie hiasavat’ a predIo~enej zmene pragramu
navrhnutej Bratislava Taudst Board.
—

Uznesenie 6. 01 zo diia 13.03.2019:
Valné zhrama±denie schvaCu]e dopinenie pragramu za bad 4 aka nav9 bad 5 Vstup da Asaciâcie arganizácii
cestavnéha ruchu. Ostatné body sa preãisluj(i. V bade ROzne sa prerakuje pinenie Uznesenia O. 17 za dna
18.12 .201 8.
-

Hlasovanie:
za: 122+20+2+2+1 hlasov

prati: 0 hlasav

zdr±aI sa: 0 hlasav

Následne dal predseda krajskej arganizácie hiasavaf a pragrame ako celku vrátané zmien.
Uznesenie 6. 02 zo dna 13.03.2019:
Valné zhrama±denie schvaFuje dne~n9 pragram zasadnutia Valnéha zhrama2denia:
1. Otvorenie valného zhroma~denia
2. Schválenie 4üky a lehoty splatnosti âlenského prispevku na rok 2018
3. Schválenie spresneného rozpoëtu a plànu ëinnosti na rok 2018
4. Schvalenie ±iadosti o poskytnutie dotacie zo §tátneho rozpoëtu organizácH cestovného ruchu
5. Vstup do Asociácie organizácii cestovného ruchu
6. Rôzne
7. Záver
Hlasavanie:
za: 122+20+2+2+1 hlasav

prati: 0 hlasav

zdr~aI sa: 0 hlasav

2. Schválenie v~kv a Iehotv sQiatnosti ëlenského orisoevku na rak 2019
Predseda krajskej organizácie pa±iadal 4konnU riaditeiku a prednesenie badu 6. 2 dne~néha Valnéha
zhrama~denia.
V zmysle ãlánku 4 bad 4.4 Stanav krajskej arganizécie sO Olenavia pavinni ka~dora6ne zaplatif krajske]
arganizácii cestavnéha ruchu BRT ölensk9 prispevok. Valné zhrama~denie krajskej arganizâcie cestavnéha
ruchu na svajani zasadnuti dna 18.12.2018 svojimi Uzneseniami 6. 10 a2 14 urãila v~ku 6Iensk~’ch prispevkav
na rak 2019 nasledavne:
V Bratislavsk9 samosprávny kraj ma povinnast’ uhradif elenskS’ prispevok va v~ke 460.000,- eur,
V ablastné arganizécie cestavnéha ruchu majU pavinnast’ uhradit’ ölensk9 prispevok vo v9~ke najnienej
10% z ãlenskS’ch prispevkav ziskan9ch ad abci a padnikatel’sk9ch subjektov v predchádzajOcom
kalendérnam raku, tj. k 31.12.2018, a teda:
• oblastnà organizácia Bratislava Tourist Board me pavinnast uhradit’ ëlensk9 prispevak va
v9~ke cca 104.870,- eur,
• ablastná arganizécia RegiOn Senec me pavinnast’ uhradit’ Olensk9 prispevak vo v9~ke
11.850,- eur,
oblastná arganizácia cestavného ruchu Male Karpaty ma povinnast’ uhradit’ ólensk9 prispevak
vo v~ke 5.855,70 eur,
ablastná arganizácia cestovneho ruchu Záhorie ma pavinnast’ uhradit’ elensk9 prispevak Va
v9~ke 2.657,71 eur.
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Uvedené v9~ky ëlensk9ch prispevkov boli odsOhiasené na zékiade informácie ad predstaviterov jednotliv9ch
oblastn9ch organizâcii. Clensk9 prispevok je potrebné v zmysle Stanov krajskej organizácie ëí. 4 bad 4.4
zaplatft’ najneskor do 30.06.2019. CIensk~’ prispevak bude zaplaten9 na Uâet krajskej organizécie SK76 7500
0000 0040 1802 6186 veden9 v Ceskoslovenskej obchodnej banke, as. Clensk’ prispevok je splatn9 v jednej
splátke do 30.06.201 9. Na poslednom Valnom zhroma~deni dvaja ãlenovia krajskej organizthcie cestovného
ruchu avizovali mafrU zmenu v9~ky ~Ienského prispevku, resp. lehoty splatnosti Olenského prispevku, z
dôvodu nezaplatenia ãlenského prispevku do konca roka 2018 ~Iena oblastnej organizàcie a v pripade BTB
splácanie ãlenského prispevku hlavného mesta SR Bratislavy v niekol’k9ch splàtkach. Oblastná organizécia
cestovneho ruchu Male Karpaty oznámila zmenu v9~ky Olenského prispevku na rok 2019 a to na v9~ku
5.905,77 eur a Oblastná organizécia cestovneho ruchu Záhorie oznámila zmenu v9~ky ëlenského prispevku na
rok 2019 a to na v9~ku 2.668,86 eur. Na zàklade tejto skutoOnosti bude potrebné zmenif Uznesenie 12 a
13 zo dna 18.12.2018 a urãit’ novO v~ku Olenského prispevku na rok 2019.
~.

~.

Pa krátkom ~vodnom slave predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovávanému badu. Zástupca
Bratislava Tourist Board po~iadal pritonin9ch ëlenav a rnoThast’ splatit’ svoj âlensk9 prispevok v splátkach,
nakol’ko v s6ãasnasti majU sami splâcan9 ëtensk9 prispevok ad Hlavneha mesta SR Bratislavy pastupne,
nakol’ko nemá mesto schválen9 razpoOet a hospadària v rozpoOtovom provizóriu. Predseda krajskej organizécie
po~iadaI a predla~enie ich návrhu splàtkového kalendára. Pa krátkej diskusH s v9konnou riaditel’kau
skon~tatovaIi, ~e by postupné splácanie nemala spOsabit’ krajskej organizàcU v~padak zdrajov a druhotni~
platabnü neschapnost’. Zástupca Bratislava Tourist Board navrhol âlensk9 prispevok vo v9~ke 104.870,rozdelit’ na nasledavné 3 splatky: 1. Splátku va v9~ke 35.000,- eur do 31.05.2019, 2. Splàtku vo v9~ke 35.000,eur do 31.01.2019 a 3. Splàtku vo v9~ke 34.870,- eur do 30.09,2019.
Pa skonëeni diskusie dal predseda krajskej arganizécie hiasovar a v9~ke a lehote splatnosti jednatliv~ch
ãlenskS’ch prispevkach. 0 v9~ke a ehote splatnasti Clenskéha prispevku razhaduje valné zhrama2denie v
zrnysle ëlánku 6, bad 6.7 pism. i) Stanav krajskej arganizàcie cestavnéha ruchu. Na prijatie uznesenia valnéha
zhram&denia je patrebná viac ako polovicou hlasav pritamn9ch Olenav podia Olànku 6 bad 6.5. Stanav krajskej
arganizâcie.
Uznesenie E. 03 zo ri/ía 13.03.2019:
Valné zhrama~denie schvaruje zmenu Uznesenia C, 12 za dna 18.12.2018 nasledavne: Vaine zhroma~denie
urCuje Olensk9 prispevak ablastnej arganizécie cestavnéha ruchu Male Karpaty na rak 2019 va v9~ke 5.905,77
eur (slavani: péttisic deVäfstapät’ eur a 77 centov) splatn~’ na OCet krajskej arganizácie cestavneha ruchu C.
SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedenS’ V Ceskaslavenskej abchadnej banke do 30.06.2019.
Hlasovanie:
za: 122+20+2+2+1 hlasav
Uznesenie C. 04 zo dna 13.03,2019:

prati: 0 hlasav

zdr~al sa: 0 hlasav

Vainé zhrama~denie schvatuje zmenu Uznesenia C. 13 zo dna 18.12.2018 nasledavne: Valné zhrama~denie
urCuje Ciensk9 prispevok oblastnej arganizécie cestavnéha ruchu Zéharie na rok 2019 va v9~ke 2.668,86 eur
(slavom: dvetisic ~eststa~est’desiatosem eur 89 centav) spiatnS’ na OCet krajskej arganizécie cestaVného ruchu
C. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedenS’ V CeskasloVenskej abchadnej banke do 30.06.201 9.
Hlasovanie:
za: 122±20+2±2+1 hlasov

proti: 0 hiasov

zdr±ai sa: 0 hlasov

liznesenie C. 05 zo dna 13,03,2019:
Vaine zhrania2denie schval’uje zmenu Uznesenia C. 14 zo dna 18.12.2018 nasiedoVne: Valné zhrorna~denie
urCuje Clensk~ prispeVok ablastnej arganizécie cestovnéha ruchu Bratisiava Tourist Board na rak 2019 VO V9èke
1 04.870- eur (slaVom: jednasta~tyritisic osemstosedemdesiat eur) splatn9 na UCet krajskej organizácie
cestoVnCho ruchu C. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 veden~’ v Ceskasiovenskej obchadnej banke a to v trach
spiátkach nasledoVne: 1. splátka vo v9ske 35.000,- eur (sloVom: tridsafpät tisic eur) splatnà do 31 .05.2019, 2.
spIâtka VO v9~ke 35.000,- eur (sIcVam: tridsatpäf tisic eur) splatnà do 31.07.2019 a 3. splátka va v9~ke 34.870,eur (siavam: tridsat’~tyritisic osemstasedemdesiat eur) splatné do 30.09.2019.
Hlasavanie:
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za: 122+20÷2+2+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr±al sa: 0 hlasov

3. Schválenie spresneného rozpoëtu a nlánu ëinnosti na rok 2018
Predseda krajskej organizácie po~iadal v9konnü riaditelku
zhroma~denia.

0

prednesenie bodu 6. 3 dne~ného Valného

Mgr. Andrea AmbrOzy informovala, ~e Valné zhroma~denie na svojom zasadnuti dna 18.12.2018 schvalilo
uznesenim 6. 15 a 16 rámcovç’ rozpoëet a ramcov9 roOn9 plan aktivit krajskej organizácie cestovnAho ruchu
Bratislava Region Tourism na rok 2019, v ktorom sa uvAdza aké v~etky aktivity plànuje organizácia vykonat’ a
t9m zabezpeãit’ propagáciu bratislavskèho regiónu. Pripravené zmeny rozpoãtu a plénu aktivit na rok 2019
retlektujU na po~iadavky svojich Olenov, ktoré prerokovali na niekol’k9ch stretnutiach. Upravili sa jednotlivé
polo2ky z dovodu preh[adnosti nie len z hCadiska poiiadavky na dotâciu z Ministerstva dopravy a v9stavby
Slovenskej republiky, ale aj v dOsledku preukázania nàkladov na cezhraniãn9 projekt Intereg 5K/AT pod
nàzvom ,,Spoznajte kultürne a prirodné dediãstvo prihraniãného regiOnu na Európskom Zeleznom pése pozdl~
Zeleznej opony na bicykli”, ktor9 sa v priebehu tohto roka zaëne realizovat’. lnformácie sii uvedené v tabul’kovej
forme.
Predpokladané prijniy/v~’nosy v roku 2019:
Prispevok od VUC vo v9~ke 460.000,- eur
Prispevok od oblastnej organizàcie cestovného ruchu Bratislavskà organizàcia cestovného ruchu
(Bratislava Tourist Board) vo v9~ke 104.870,- eur
Prispevok od oblastnej organizécie cestovného ruchu Region Senec vo v9~ke 11.850,- eur
Prispevok od oblastnej organizécie cestovného ruchu Male Karpaty vo v~ke 5905,77 eur
Prispevok od oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie vo v~ke 2.668,86 eur
OstatnO prijmy presun nevyëerpan9ch Olensk~’ch prispevkov z roku 2018 vo v9~ke 113.556,61 eur
Dotécia zo ~tàtneho rozpoëtu £vlinisterstva dopravy a v~’stavby SR organizàcia predpokladà vo v9~ke
534.600,- eur,
Predpokladané v~’davky/náklady v roku 2019:
Vç’davky na prevádzku vo v9~ke 412.115,24 eur zahiñajü: spotreba PHM, servis vozidla, poistenie
vozidla, nékup drobného majetku (mobil, notebook a pod.), cestovné náhrady, cestovné poistenie,
mzdy, odvody, poistenie, stravné listky, outsourcing slu~ieb (verejné obstarévanie, overovanie, nàjom,
poàtovné, web hosting, preklady a pod.), spotrebn9 material (vizitky, tonery, kanc. material, doplnky
pre promo sténok a pod.), bankovA óroky, odpisy, ostatné nékiady (servre, licencie, rnobily, pevné
linky, internet, software), bankové poplatky
V9davky na aktivity z ãlenského 286.736,00 eur
V9davky na aktivity z dotácie 534,600,00 eur (z toho be2né v9davky 517.300,00 eur a kapitàlové
v9davky 17.300,00 eur)
—
—

—
—
—
—

—

—

—
—

—
—

Po krátkom Uvodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovévanému bodu. Zàstupca
Bratislava Tourist Board uviedol, 2e tento material predstavenstvo neprerokovalo a teda nebudO mOot’ za neho
hlasovaf. Napriek tejto skutoOnosti sa informovali na podujatia ako Viva Musica a Ekotopfilm, ktoré z oh
pohl’adu nie sU absol(itne produktom cestovného ruchu a nie je dOvod, aby ho organizécia podporovala.
UvedenU skutoOnost’ namietajâ u~ niekol’ko rokov. V9konnà riaditel’ka uviedla, ±e pu zaradeni t9chto dvoch
podujati vychãdzali z po~iadaviek elena Bratislavského samosprávneho kraja. V pripade podujatia Viva
Musica ide podujatie, ktoré spestruje kultUmy 2ivot v meste poCas letnej turistickej sezOny a tS’m roz~iruje
mo2nosti trévenia vol’ného Casu pre náv~tevnikov Bratislavy. Detaily spolupréce s organizétorom zatial’ nie sO
dorie~ené, vzájomná spolupréca sa bude tS’kat’ technického zabezpeCenia podujatia a propagécie. V pripade
podujatia Ekotopfllm ide o propagáciu a komunikáciu tern sOvisiacich s ekoturistikou a udr2atel’nou mobilitou v
turizme. Podklady ku v~etk9m podujatiam boli zaslane na predstavenstvo Bratislava Tourist Board, tak ako si to
predsedniCka predstavenstva vy±iadala. SpatnO väzbu ohl’adne tohto podujatia krajská organizácia od
predstavenstva BTB neobdr2ala. Zástupca Bratislava Tourist Board sa informoval na dOvody, preCo nie sü do
rozpoCtu zaradené aktivity sOvisiace s Majstrovstvami sveta v Ladovom hokeji. V9konna riaditel’ka uviedla, ~e
nedostala od ~iadneho Olena po~iadavku na zapracovanie nejak9ch konkretnych aktivit v tejto sOvislosti.
SprievodnO podporu, propagaCné materiály a merkantil v sOvislosti s tS’mto podujatim, s t9rn v rozpoCte
poOltajO, ale nemajO naplánované v9davky na 2iadne konkrétne akcie. Krajská organizàcia nebola prizvaná
-
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k rokovaniam a ani nejak’m spâsobom do procesu propagácie involvovaná. Zâstupca Bratislavského
samosprávneho kraja k problematike Majstrovstiev sveta uviedol, ~e s nákladmi poOita samotn9 kraj. Stoji
o spoluprácu s mestom Bratislava a bude sa aj finanërie spolupodielaf. Projekt ohiadorn majstrovstiev majO na
starosti zamestnanci 85K a krajská organizácia do toho nevstupuje.
Po skonãeni diskusie dal predseda krajskej organizãcie hlasovat’ o spresnenorn rozpoëte a plane ~innosti na
rok 2019.
Valné zhroma~denie v zmysle ãlãnku 6 bod 6.7 pism. f) Stanov krajskej organizàcie schval’uje rozpoãet na rok
2019. Na prijatie uznesenia valného zhroma~denia podia ôlánku 6 bod 6.5. Stanov krajskej organizácie je
potrebnè, aby za návrh hiasoval Bratislavsk9 samospràvny kraj a aspoñ 50% oblastn9ch organizácii, ktoré sO
élenmi krajskej organizácie.
Valné zhroma2denie v sOlade s ëlánkom 6 bod 6.7 pism. m) Stanov krajskej organizàcie cestovného ruchu
schval’uje roán9 plan aktivit. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov pritomn9ch ëlenov.
liznesenie 6. 06 zo dna 13.03.2019:
Valné zhroma~denie schval’uje spresnenç’ rozpoãet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiOnu
Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2019 v zmysle ëlánku 6 bod 6.7 pism. U Stanov krajskej
organizácie.
za: 122+2+2+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~aI sa: 20 hlasov

Uznesenie 6, 07 zo dna 13.03.2019:
Valne zhroma~denie schvaiuje spresnen9 roãnt plan aktivit krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus
regiônu Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2019 v sOlade s ãlânku 6 bod 6.7 pism. m) Stanov krajskej
organizàcie cestovneho ruchu.
Hlasovanie:
za: 122+2+2+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~al sa: 20 hlasov

4. Schvalenie ~iadosti o øoskvtnutie dotãcie zo ãtátnehp rozpoëtu orpanizàcii cestovného ruchu
Predseda krajskej organizácie po~iadaI vS’konnU riaditeiku, aby predniesla struOne informáciu k ~iadosti
o poskytnutie dotácie zo ~tàtneho rozpoötu na rok 2019.
Mgr. Andrea Ambrózy iriformovala, ~e v ~iadosti je uvedeni ceIkov~’ rozpoãet financovania projektu, ktor9
organizácia predkladá a na ktorj’ ~iada dotaciu. Uveden9 je sUëet za v~etky aktivity, a to vrátane zdrojov z
dotàcie, z vlastn9ch zdrojov a z in9ch zdrojov, z ktor9ch sa bude financovat projekt. Okrem celkovej
po~adovanej sumy je uvedené aj rozdelenie dotácie na be~nè v~’davky a na kapitálové v9davky v sOlade s
ekonomickou klasiflkáciou rozpoOtovej klasifikácie podia metodickAho usmernenia Ministerstva financii
Slovenskej republiky k a. MF/010175/2004-42 zo dna 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácB
rozpoOtovej klasiflkácie (d’alej len ,,metodicke usmernenie Ministerstva financii Slovenskej republiky). BRT sa
uchOdza o dotàciu vo v9~ke 534.600,- eur, z toho na beThé v9davky vo v9~ke 517.300,- eur a na kapitàlové
v9davky vo v~ke 17.300,- eur. Ziadost’ bola prerokovanâ na Ministerstve dopravy a v9stavby Slovenskej
republiky.
Po Ovodnom slove otvoril predseda krajskej organizácie diskusiu k predmetnému bodu rokovania.
Zàstupcovia ëlenov vyOitali, ~e nebola iiadosf predlo±enà vãas. Material mohol byt’ predlo~en9 aj bez Udajov,
ktoré neboli znâme a po ich doplneni mohol byt’ rozdan9 priamo na rokovani Valneho zhroma~denia. Zàstupca
oblastnej organizécie cestovného ruchu Zéhorie informoval, ±e u nich ~iadost bez Udajov ohl’adne ubytovania
posielajO v predstihu ëlenom, aby sa s podkladom oboznàmili. Dodatoöne posielajO doplnenO 2iadost
o ch9bajOce Odaje bud’ pred Valn9m zhroma±denim alebo priamo na ñom. V9konna riaditel’ka uviedla, ~e
ãakala na Odaje do ~iadosti od organizécie Region Senec a z ~tatistického Oradu.
Po skonOeni diskusie dal predseda krajskej organizécie hlasovat’ o schvaleni 2iadosti o poskytnutie dotécie
zo ~tátneho rozpoOtu na rok 2019 krajskej organizácii cestovného ruchu. Na prijatie uznesenia je potrebnà viac
ako polovica hlasov pritomn9ch ëlenov.
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Uznesenie a. 08 zo dna 1303.2019:
Valné zhroma~denie schvatuje 2iadosf o poskytnutie dotàcie zo ~tátneho rozpoëtu organizácH cestovného
ruchu na rok 2019 z Ministerstva dopravy a v9stavby Slovenskej republiky vrátane priloh vo v9~ke 534.600,- eur
z toho na be±né v~davky vo v9~ke 517.300- eur a na kapitálové v~’davky vo v~ke 17.300,- eur.
1-ilasovanie:
za: 122+2+2+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~aI sa: 20 hlasov

5. Vstup do Asociácie orpanizácii cestovného ruchu
Predseda krajskej organizãcie po~iadaI zástupcu Bratislava Tourist Board o prednesenie bodu 6. 5
dne~nOho Valného zhroma±denia, ked~e po~adovaIi dopinenie programu a pripravili material na rokovanie.
Zástupca BTB informoval, ~e dna 11. 4. 2017 bola v Banskej Bystrici 13 organizáciami cestovnOho ruchu
zaIo~enâ Asociácia organizácii cestovnèho ruchu ako zâujmove zdru~enie právnick9ch osOb, ktorèho cielom 16
najmä chránif práva a oprávnené záujmy svojich ãlenov, vytvàrat platformu pre spoluprácu svojich ãlenov,
zbierat’ a zdierat’ know-how t9kajuce sa v~etk9ch oblasti Oinnosti organizàcU cestovnèho ruchu, koordinovat’
Oinnost’ svojich 6lenov najmà v oblasti vzájomnej v~meny informácii, ziskavania odborn9ch znalosti a
sk(isenosti v destinaOnom mana~mente a destinaãnom marketingu.
Najvy~im orgánom Asociácie organizácU cestovnèho ruchu je valne zhroma~denie, zlo±enO zo v~etk9ch
Olenov tejto asociácie. Riadiacim orgànom je 7-ãlennO predsednictvo. Statutàrnym orgánom je predseda,
ktor9m 16 toho Oasu Ing. Michaela Potoãàrová, zastupujUca v~’konná riaditetka oblastnej organizácie
cestovneho ruchu Trnava Tourism.
Asociácia organizácii cestovného ruchu je odborne akceptovanou profesijnou organizáciou, ktorá héji zãujmy
destinaOného mana~mentu a siete destinaôn9ch organizécH pOsobiacich v odvetvi cestovného ruchu, a to
prierezovo na národnej ~rovni, ako aj voói odbornej a Iaickej verejnosti. Je re~pektovan~’m partnerom Sekcie
cestovného ruchu Ministerstva dopravy a v9stavby SR.
Olenmi Asociacie organizácii cestovného ruchu sü Bratislavská organizàcia cestovného ruchu, RegiOn Senec,
Oblastna organizacia cestovnAho ruchu Zahorie, Trnava Tourism, Rezort Pie~t’any, Dudince, Stredné
Slovensko, RegiOn Gron, Region Banská Stiavnica, Rajecka dolina, MaIà Fatra, OCR Kysuce, Horn9 Zemplin
HornS’ Sari~, Severn5’ Spi~ Pieniny, Region Horehronie, 00CR Tekov, Nitrianska organizacia cestovného
ruchu, 00CR Zitn5’ ostrov CsallOkOz.
—

Po kratkom Uvodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovavanému bodu. V9konnà
riaditel’ka Mgr. Andrea AmbrOzy uviedla, 2e oslovila v otázke vstupu predsedu asociácie a ±iadal o predlo~enie
podkladov. Do konania Valného zhroma~denia v~ak nedostali podklady, ktorO ku vstupu organizacie po~adovaIi
k posódeniu. Z podkladov predlo±en9ch do 10.3.2019 si dali vypracovat’ právnu anal9zu a je tam vera
otvoren9ch otazok. Predseda krajskej organizécie skon~tatoval, ~e sme nedostali odpovede na otazky a teda si
nevieme spravit’ ucelen9 obraz o fungovani, ciel’och, aktivitách a Ospechoch asociacie a hlavne prinosu pre
krajskO organizáciu. Zastupca Bratislavského samosprávneho kraja informoval pritomn9ch, 2e z materiOlu, ktorç’
bol zaslanS’ elektronicky nevie posUdit’ v9hodnost’ Olenstva. Navrhuje byt skOr konzervativny a nevstupovat’ za
ka±dU cenu do organizácie, z ktorej nevie pos(idif vS’hody, je potrebné poznat’ skuto6né v9sledky. Navrhuje
zabezpeOit’ kompletné dokumenty a podklady potrebné k posUdeniu vstupu, spoloOné stretnutie zástupcov
Olenov, aby sa dab relevantne rozhodnüt’. Zastupca Bratislava Tourist Board sa vyjadril, ~e ma voëi v~etk9m
svojim èlenom, teda elenska zàkladña vyëita, ~e zastupcovia BTB nemaj~ ~iadne slovo na BRT, je teda
potrebné sa vràtit’ na rokovani k tejto téme, rovnako ako aj k zmene stanov BRT. Vstup do asociacie pova±uje
BTB za zasadn9 bod pre svojich Olenov a potrebujO vedief stanovisko, aby vedeli postoj komunikovat’ voêi
ãlenskej zakiadni. Vstup do asociácie pova~ujü za vel’mi dOIe~it5’, nakolko sa t5’m vy~le jednotnS’ a jasn9 signal
pre ministerstvo. V stiãasnosti sa pripravuje vstup Banskobystrickej krajskej organizécie a tie2 aj Trnavskej
krajskej organizácie. Zástupca oblastnej organizácie cestovného ruchu Zahorie sa vyjadrib, ~e podia ich nazoru
ide o t’ahanie sa o 3.000,- eur, ktoré ma byt’ âlensk5’m prispevkom do asociacie, ëo pova±ujü za smie~ne,
ked’±e konferencia vo v9~ke 8.000,- eur im niO nedáva a pova2ujU ju za ~koiskO besiedku. Navrhuje nech sa
vytvori pracovná skupina, ktora si v~etky problematické otOzky prerokuje. Zastupca Bratislava Tourist Board
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poãká teda na stretnutie a predpokladá, ~e sa na najbIi2~om Valnom zhroma~deni vrâtime ku vstupu do
asociácie a k Stanovám organizácie.
Následne predseda krajskej organizácie ukonöil diskusiu a predniesol návrh uznesenia.
Uznesenie 6. 09 zo dna 13.03.2019:
Valne zhroma~denie schval’uje Olenstvo krajskej organizécie cestovného ruchu Turizn,us regiónu Bratislava/
Bratislava Region Tourism v Asociácii organizácU cestovného ruchu, so sidlom Safàrikovo nâm. 76/3, 811 02
Bratislava, lCD: 50961560.
Hlasovanie:
za: 20+2+2+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~al sa: 122 hlasov

6. Rözne
A) Vstup do Working Community Network otDanube.Pearls’
Predseda krajskej organizàcie po~iadal v9konnü riaditelku, aby predniesla informOciu o vstupe do pracovnej
skupiny Network of Danube.Pearls”.
Mgr. Andrea Ambrázy informovala pritomn~ch, ~e ide o projekt, ktorèho (iëelom je prezentovat’ udr±ate[n(i
dopravu s poskytovanim sIu~ieb mobility s l’ahko dostupn~mi informáciami o mofrostiach pohybu pozdI~
Dunaja. Krajská organizácia bola po~iadaná BratislavskS’m samosprávnym krajom, aby sa stala jednou
z êlensk9ch organizàcii siete, ktoré v rámci projektu vytvorili spoloOnU viziu a budti spoloãne pracovaf na
budovani spoloãneho turistického produktu. Organizácia by mala pOsobif ako destinaOn9 garant. Prinosom
spolupréce je spoloOn9 marketing a propagâcie destinácii na Dunaji ako lokalit podporujücich udr2atefnO
mobilitu v turizme. V praxi by to malo vyzerat’ tak, ~e turisti sa neprepravujU individuálnou automobilovou
dopravou, ale vyu~ivajü prostriedky hromadnej dopravy, bicykie a pod. a problem tzv. poslednej mile (preprava
medzi zastávkou hromadnej dopravy a ubytovanim) je rie~en9 dostupn9mi sluframi napr. od ubytovatel’a
(shuttle taxi). Po kràtkom Ovodnom slove predseda krajskej organizécie otvoril diskusiu k prerokovévanAmu
bodu. Zástupca Bratislava Tourist Board sa zaujimal, o ak9 projekt i~lo a öi je potrebné zabezpeãit’
udr~atel’nost’. V9konnà riaditelka informovala, ~e i~lo o projekt financovan9 z Europskych fondov, z ktor9ch si
subjekty mohli prefinancovaf aktivity sUvisiace S mobilitou. Clenské prispevky budó slU~it’ na realizovanie
spoloOn9ch aktivit ölenov, ktore zastre~i spoloãn~ sekretariát. RoOn~ program aktivit bude schvafovan9 na
v9roãnom stretnuti. me marketingové aktivity budU predmetom rokovani a predpokladà sa ich financovanie
z dodatoëne schválen9ch zdrojov, pripadne extern9ch zdrojov (EU a me). Po skon~eni diskusie dal predseda
krajskej organizàcie hlasovat o vstupe krajskej organizàcie cestovneho ruchu do pracovnej skupiny. Na prijatie
uznesenia je potrebnà viac ako polovica hlasov pritomn9ch Olenov.
Llznesenie 6. 10 za dna 13.03.2019:
Valne zhroma~denie schval’uje zàujem o vstup krajskej organizécie cestovneho ruchu Turizmus regiOnu
Bratislava do siete dunajsk9ch destinacii Network Danube,Pearls” s v9~kou ãlenského prispevku max. 840,eur, priOom v9~ka ôlenskeho prispevku na rok 2019 je 420,- eur.
Hlasovanie:
za: 122+2 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~al sa: 20+1 hlasov

nehlasoval: 2 hlasy

Uznesenie 6. 11 zo dna 13,03.2019:
Valné zhromaidenie ukladà predsedovi krajskej organizécie v termine do 12.4.2019 zabezpeëit’ vykonanie
v~etk9ch pràvnych ukonov potrebnç’ch na vstup krajskej organizácie do pracovnej skupiny Network
Danube.Pearls” a poveruje vikonn~ riaditelku zastupovanim krajskej organizécie v pracovnej skupine.
Hiasovanie:
za: 122+2 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~al sa: 20+1 hlasov

B) Kontrola Uznesenia 6. 17 zo dna 18.12.2018
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nehlasoval: 2 hlasy

Predseda krajskej organizácie nadviazal na diskusiu na zaãiatku Valného zhroma±denia a informoval
pritomn9ch, 2e od najbii~ieho Valneho zhroma±denia bude do pozvanky zaradovat aj kontrolu plnenia
prijat9ch uzneseni. Co sa t9ka nãvrhu na zmenu Stanov, tak ten bol predlo±en9 na Valnom zhrom&deni
18.12.201 8. Navrh nebol e~te spracovan9 a ani prediskutovan9 z objektivnych priöin. Pracovala sa na rozpo~te,
plane pràce so v~etkS’mi ãlenmi a na vyOãtovani dotacie. Teraz bude mo±né predlo±it návrh zo strany
organizàcie do diskusie. Lehoty, ktoré boli v návrhu uvedené sO v~ak pre krajskU organizáciu neakceptovaterne.
Pozvanka na k&de Valné zhroma2denie v zmysle Stanov odchádza 15 dni pred konanim. MOieme sa bavit
o materialoch, kedy majO byf predkladané, ale urOite nie 30 dni pied konanim Valného zhroma~denia.
Momentãlne 2iadne Valné zhroma±denie neschválilo zmenu Stanov, tak±e nad’alej plati to é je uvedené.
V9konnà riaditerka sa dotazovala ako majO lehoty upravené oblastné organizácie. Pritomni uviedli, ~e majO
povinnosf poslat’ matehál 7 dni pred konanim Valného zhroma~denia v~etk9m ãlenom Valneho zhroma±denia.
Skonthatovala, ±e uvedena lehota je akceptovaterna a predseda krajskej organizácie informoval, ~e organizácia
spracuje návrh zmeny Stanov s touto lehotou a predlo~i ju na diskusiu élenorn. Zastupca Bratislavského
samospravneho kraja sa informoval, öi nemusia Stanovy schvàlif v Zastupiterstve. JUDr. Daniela Suñnová
informoval, ±e pri zalo±eni organizàcie zastupiterstvo malo k dispozicN aj Stanovy a poznalo teda fungovanie
organizácie a aj jednotlivé kompetencie. Z tohto pohradu by bob teda vhodné Navrh na zmenu Stanov predlo±if
minimábne ãienom komisie cestovného ruchu pri Zastupite[stve BSK, resp p0 zvã~eni vedenia aj na
zastupiteistvo.
liznesenie ë. 12 zo dna 13.03.2019:
Valne zhroma~denie schva[uje zmenu Uznesenia ë. 17 zo dna 18.12.2018 a ukbadá predsedovi krajskej
organizácie vypracovaf nãvrh zmeny Stanov a predbo2it ho na schváIenie Valnemu zhroma±deniu p0
prerokovan! v zastupiterstve 85K najneskôr v~ak do 31.12.2019.
Hiasovanie:
za: 122+20+2+2÷1 hbasov

proti: 0 hbasov

zdr~ab sa: 0 hbasov

6. Záver
Na záver predseda krajskej organizácie bng. Toma~ Zajac pod’akovab v~etkS’m pritomn9m za ich aktivnu
a prinosnO Oãasf a vecnè prerokovanie programu a dne~né zasadnutie valného zhroma2denia ukonãiI o 12,15
hod.
V Bratisbave dna 13. marca 2019
Predseda valneho zhroma±denia:

Ing. Tomá~ Zaj

Zapisovater valneho zhroma~denia:

JUDr. Daniela ~unnova

Pribohy:
prezenëné listiny z valného zhroma~denia
pine moci

—
—

