Záp~snica
zo zasadn utia Valného zhroma±denia
krajskej organizácie cestovného ruchu
Tu rizmus regiónu Bratislava!Bratislava Region Tourism
konaného dna 31. maja 201801000 hod.
v sidle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave
PRITOMNI: podia prezenönej iistiny
PROGRAM:
1.

Otvorenie valného zhroma~denia

2.

Odvolanie predsedu krajskej organizâcie na zákiade vlastnej ~iadosti

3. VoIba predsedu krajskej organizâcie
4. Záver
1. Otvorenie vaineho zhroma2denia
Dneèné valne zhroma~denie krajskej organizácie cestovneho ruchu otvoril o 10.00 hod, predseda krajskej
organizácie RNDr. Martin Zat’oviö, ktor9 kon~tatovaI, ~e dne~ne vaine zhroma~denie je vzhIadom na pritomnost’
v~etk9ch ölenov krajskej organizácie cestovnOho ruchu uznáèaniaschopnA v sOlade s èlánkom 6 bod 6.3 Stanov
krajskej organizácie cestovneho ruchu. Valné zhroma&Jenie je uznãèania schopne, ak je pritomná nadpoIovi~ná
vãO~ina v~etk9ch ölenov krajskej organizécie. V zmysle ölánku 6 bod 6.4 Stanov krajskej organizácie ma ka~d9 ölen na
ka~d9ch zaoat9ch 5 000 EUR svojho Olenského prispevku jeden hias. Poëet hlasov k&deho Olena v kalendárnom roku
sa vypoöita podFa v~ky Olenského prispevku v predchádzajOcom roku. Na zákiade tejto skutoënosti ma Bratisiavsk9
samosprávny kraja 144 hiasov (v9~ka ãlenského prispevku na rok 2017 bola 720.000,- eur), Bratislavskâ organizácia
cestovného ruchu 19 hlasov (v9~ka ãlenskeho prispevku na rok 2017 bola 94.255,- eur) a RegiOn Senec 2 hlasy
(v9~ka ~ienskOho prispevku na rok 2017 bola 8.386,- eur), 00CR Male Karpaty I hias (v9~ka OlenskOho prispevku na
rok 2017 boia 4.131,80 eur) a 00CR Záhorie 1 hlas (v~ka ôienskAho prispevku na rok 2017 bola 1.572,56 eur).
Predseda krajskej organizOcie a zároveñ predseda valneho zhroma~denia kon~tatovaI, ~e dne~né valné zhroma~denie
je zvoianO v zmysle âlánku 6, bod 6.2 Stanov krajskej organizácie cestovneho ruchu na zákiade pozvánky s
nasledovn~m programom:
1.

Otvorenie vainOho zhroma2denia

2.

Odvoianie predsedu krajskej organizácie na základe vlastnej ±iadosti

3.

Voiba predsedu krajskej organizécie

5.

Záver

Pritomni Olenovia nepredniesF ±iadne zmeny programu dne~ného rokovania valnOho zhroma~denia. Predseda
krajskej organizácie dal hlasovat’ o prednesenom programe valného zhrorna2denia.
Uznesenie a. i zo dna 31.05.2018:
Valné zhroma2denie schvaFuje dne~nS’ program Valného zhroma±denia.
Hiasovanie:
za: 144+19+2+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~ai sa: 0 hlasov

2. Odvolgnie oredsedu krajskej orpanizácie na zaklade vlastnei ±iadosti
Predseda krajskej organizácie informoval Olenov Valného zhroma~denia, ~e dna 07.05.2018 doruOil do sidla
organizácie a predsedovi Bratislavskeho samosprávneho kraja odstUpenie z funkcie predsedu krajskej organizàoie,
ktore datoval 31.05.2018.
Zâstupca Bratislavskeho samosprávneho kraja pod’akoval za doteraz vykonanU práou, skonètatoval, ~e organizàcia
na ëele s predsedom krajskej organizâoie RNDr. Martinom ZatoviOom plnila vèetky Ulohy, ktoré boll na ñu kiadené
a ktor9ch plnenie sa oáakávalo. RNDr. Martin Zat’oviö pocfakoval za prHe~itost’, ktorU dostal a ocenil prácu s mlad9m
a zanieten9m kolektivom. Pod’akoval v~etkS’m élenom za ich Ostretovost, toleranciu a a] za vykonanU prácu, ktorü sami
odvâdzajü Oi ui pre svojich Olenov, ale a] pre ceI9 kraj.
Predseda krajskej organizácie skon~tatoval, ~e Stanovy krajskej organizacie V zneni dodatku O. 1, zakladaterska
listina krajskej organizâcie cestovneho ruchu Turizmus regiOnu Bratislava/Bratislava Region Tourism (dale] UKOCR”) a
zakon a. 91/2010 Z. z. a podpore cestovneho ruchu v platnom zneni neupravujU priamo in~titUt vzdania sa funkcie
alebo odstOpenie z funkcie predsedu krajskej organizácie, ale en inètitUt volby a odvolania z funkcie predsedu krajskej
organizacie valn9m zhroma~denim. Predsedu krajskej organizácie vail a odvolàva valné zhroma~denie na navrh
predsedu Bratislavskeho samospravneho kraja. Nakolko nie je tento in~titUt zániku funkcie nikde VU vy~èie
spominan~’ch predpisoch upraven9, je zanik funkcie m&n9 a~ volbu noveho predsedu krajskej organizácie. Na
zaklade t9chto skutoanosti predniesol predseda krajskej organizácie nasledovn9 nâvrh uznesenia.
Uznesenie 6. 2 zo dna 31.05.2018:
Valné zhroma~denie odvoléva z funkcie predsedu krajskej organizécie na zaklade vlastnej ~iadosti RNDr. Martina
Zat’oviaa, r. 6. 711114/6284, bytom Luda Zübka 31, 841 01 Bratislava dñom 31.05.2018.
H!asovanie:
za: 144+19+2÷1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr±al sa: 0 hlasov

3. Vol’ba Dredsedu kraiskei orpanizãcie cestovného ruchu
RNDr. Martin Zat’oviö informoval, ~e predseda Bratislavského samospravneho kraja Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predIo~il alenom V pisomnej podobe nàvrh na predsedu krajskej organizécie v zmysle zákon 6. 91/2010 Z. z. o
podpore cestovného ruchu V piatnom zneni. Predseda Bratislavského samospravneho kraja navrhuje Olenom krajskej
organizácie cestovného ruchu na dneènom valnom zhroma~deni zvolit’ za predsedu krajskej organizácie Ing. Tomá~a
Zajaca. Predseda krajskej organizácie následne otvoril diskuslu.
Zastupca Bratislavského samospravneho kraja informoval o návrhu predsedu Bratisiavskèho samosprávneho kraja
v sUlade so Stanovami bol predlo~en9 pisomne, bol daruaen9 dostatoane vöas do sidia krajskej organizâcie a v~etci
alenovia krajskej organizécie ho aj obdr~ali spolu s pozvankou, Predseda krajskej organizácie bude vykonàVaf funkciu
V zmysle StanoV krajskej organizácie cestoVného ruchu Turizmus regionu Bratislava/Bratislava Region Tourism zo dna
13.02.2012 V zneni Dodatku 6. 1 k Stanovám zo dna 12.03.2014, na základe mandátnej zmluvy uzavretej v zmysle
prisIu~n~’ch ustanoveni (~ 566 a nasl.) Obchodného zakonnika a v sUlade s ustanoVeniami zákona 6. 91/2010 Z. z.
o podpore cestovného ruchu V zneni neskor~ich predpisov, rovnakS’m sposobom a za rovnak9ch podmienok, ako mal
aj süaasn9 predseda krajskej organizâcie. Na zéklade tS’chto skutoOnosti zástupca Bratislavského samospràVneho
kraja navrhuje predsedovi krajskej organizácie mesaanü odmenu vo v9~ke 1.700,- eur. Kandidát na predsedu krajskej
organizacie cestoVného ruchu Ing. Tomâ~ Zajac je pritomn9 a m&e sam predstavit’ seba a svoje posobenie
V organizécH. Ing. Tomâ~ Zajac sa pritomn9 6lenom V kratkosti predstaVil vrátane sVojho pOsobenia a pohradu na
fungoVanie organizácie, podakoVal za prile2itosf a Vyjadril sühlas s nomináciou a posobenim V organizácii. V rámci
diskusie zástupcoVia Bratislava Tourist Board a 00CR Zâhorie sa p9tali kandidáta: Co vie a legislativnom prostredi,
V ktorom sa organizécia pohybuje, resp. pOsobi, aké ma predstavy a fungovani organizácie a jej vedeni, koiko 6asu sa
plânuje organizácU venovaf, 6i poznã ~truktUru organizácie, kam by chcel nov~ predseda organizáciu pasunUt’. Ing.
Toma~ Zajac odpovedal na predia±ené otázky s t9m, ~e prezentéclu si nepripraVil, z dOvodu, 2e mohol ñou ohUrif, ale
nepreukázalo by to jeho schopnost’ öi neschopnost’ viest’ taküto organizàciu. Mysli si, ±e organizàcia je üspe~ná,
prâca, ktorU jej rudia vykonávajU je tie± kValitná, tak~e ne~iel by obratam, skOr sa chce zamerat’ na koncového
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uivatefa. Skôr si mysli, ~e vzh[adom na prostredie z akého priohádza prinesie nov9 pohrad na vec, na fungovanie
a samotn9 v9kon, öo mO~e byt’ podfa neho prinosom. Zàstupca Bratislava Tourist Board vyjadril nespokojnost’
s odpovecfami na poIo~ené otazky, pova±oval odpovede za nedostatoOne a teda nevedel sa vyjadrif k odbornosti
a vhodnosti navrhovaného kandidáta na poziciu predsedu. Zástupca Bratislavskeho samosprâvneho kraja po2iadal
pritomn9ch zâstupcov ölenov, aby novému predsedovi dali §ancu ukázaf Oo vie, nech nadvi&e na dobre vykonanU
a rozbehnut(i prácu a po par dñoch öi t9~dñoch hodnot’me, öi sa osvedöil alebo nie. Priznáva, ~e prezentáciu si mohli
pripravif, ale ani jeden z ölenov nenaznaOil, ±e je to potrebné, ked’±e navrh predsedu dostali dostatoöne vOas. Niektori
zástupcovia uviedli, 2e automaticky predpokladali, ~e nov9 predseda pride s prezentâciou, ked~e to b9va ~tandard
v pripade, ~e sa niekto uchadza 0 funkciu. Zástupca 00CR Male Karpaty uviedol, ±e skor by oöakával spoloOné
stretnutie noveho predsedu so v~etk9mi riadite[mi, pripadne ölenmi na pracovnom stretnuti, kde by si povedali svoje
zamery, oOakávania a smerovanie a podIa toho sa uvidi ái sa zhodnü a aká bude spoluprâca. Najprv rnusi spoznaf
prostredie a jednotlivü problematiku, aby k nej vedel zaujaf postoj. Zástupca Regianu Senec skon~tatoval, ~e nech sa
nov9 predseda uká~e ako vie robit’, nemà niO proti stretnutiu, ale sam by uvital, keby pri~ieI do jednotliv9ch regiOnov,
aby spoznal prostredie v ktorom ãlenovia pOsobia a vtedy najlep~ie uvidi a zhodnoti pracu. Jednotlivi ãlenovia ho
pozvali do svojich regiônov na stretnutia. Po ukonöeni diskusie predl&il RNDr. Martin Zat’ovië návrh uzneseni.
Uznespnie 6. 3 zo dna 31.05.2018:
Valne zhroma±denie you do funkcie predsedu krajskej organizécie cestovneho ruchu Ing. Tomá~a Zajaca, nar.
03.03.1978, r. o. 78-03-03-16164, bytom Bazová 10,821 08 Bratislava dñom 01.06.2018.
Hlasovanie:
za: 144+2+1+1 hlasov
proti: 0 hlasov
Uznesen!e 6. 4 zo dna 31.05.2018:

zdr±al sa: 19 hlasov

Valné zhroma2denie schval’uje predsedovi krajskej organizacie Ing. Tomà~ovi Zajacovi mesaön~ odmenu za v9kon
jeho funkcie vo v~ke 1.700,- eur, ktorü bude vykonavat’ na zéklade Mandátnej zmluvy uzavretej v zmysle § 566
a nasl. Obchodneho zákonnika a v sOlade s ustanoveniami zakona ö. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
a Stanovami krajskej organizácie cestovného ruchu a v~eobecne platn9mi pravnymi predpismi a intern9mi predpismi
krajskej organizácie.
Hlasovanie:
za: 144+2+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdr~al sa: 19 hlasov

Uznesenie 6.5 zo dna 31.05.2018:
Valné zhroma~denie schvaFuje Mandétnu zmluvu uzavretU v zmysle § 566 a nasl. Obchodneho zékonnika a v sülade
s ustanoveniami zakona 6. 91/2010 Z. z. o podpore cestovneho ruchu a Stanovami krajskej organizãcie cestovného
ruchu a v~eobecne platn9mi prâvnymi predpismi a internS’mi predpismi krajskej organizacie s predsedom krajskej
organizácie Ing. Tomá~om Zajacom s nasledovn9mi podmienkami:
Predmet zmluvy
1. Pan Ing. Tomá~ Zajac bol dna 31.05.2018 valn9m zhroma2denTm krajskej organizácie cestovneho ruchu BRT
zvolen9 do funkcie predsedu krajskej organizácie s OOinnost’ou od 01.06.2018.
2. V zmysle 61. 7 Stanov krajskej organizácie je oprávnen~’ za BRT konaf a zastupovaf jej zãujmy priãom je viazan9
uzneseniarni Valného zhroma~denia predseda krajskej organizàcie. Mandatnu zmluvu schvaFuje Valné
zhroma2denie krajskej organizacie cestovného ruchu.
Zãväzky zmluvn9ch stràn
1. Predseda krajskej organizácie sa zaväzuje touto zmluvou, ±e bude ako ~tatutárny organ BRT konaf za BRT a
zaväzovaf BRT svojimi právnymi Okonmi.
2. Predseda krajskej organizacie je povinn9 konaf za BRT osobne, nie je opravnen9 na svoju öinnosf pou2ivat’ me
osoby.
3. Predseda krajskej organizácie sa zaväzuje pri svojej öinnosti spravovat’ sa zàsadami a pokynmi schvalen~mi
valn9m zhroma~denim, stanovami a mn9mi vnOtorn9mi predpismi BRT a ustanoveniami ostatn9ch v~eobecne
platn9ch pravnych predpisov.
4. Predseda krajskej organizácie je povmnn9 vykonávaf svoju pOsobnosf s nàle2itou starostlivost’ou, ktorá zah~ña
povinnosf vykonávaf ju s odbornou starostlivost’ou a v sülade so zàujmami BRT a jej ölenmi. Najmä je povinn~’
zaobstaraf si a pri rozhodovani zohl’adnit’ v~etky dostupné mnformécie t9kajUce sa predmetu rozhodnutia.

3

5.

Predseda krajskej organizácie je povinn9 zachovávat mlOanlivost o dOvern~’ch informaciach a skutoOnostiach,
ktor9ch prezradenie tretim osobám by mohlo BRT spOsobit ~kodu alebo ohrozit jej zâujmy alebo záujmy jej
ãlenov.
6. Predseda krajskej organizácie pri v9kone svojej funkcie nesmie uprednostñovat svoje záujmy alebo zàujmy tretich
osOb pred záujmami BRT.
7. Predseda krajskej organizàcie sa zaväzuje zabezpeöit riadne vedenie UOtovnictva BRT a predkladat valnemu
zhrorria~deniu na schvalenie rozpoöet BRT, UötovnO závierku spolu s v9roönou správou ako aj me dokumenty a
dôIe~ité skutoënosti predpisane Stanovami krajskej organizâcie cestovného ruchu BRT a zékonom a. 91/2010 Z.
z. o podpore cestovneho ruchu v zneni neskor~ich predpisov.
8. Predseda krajskej organizácie sa zaväzuje predkladat dokumenty a ostatné skutoOnosti v lehotàch urOen9mi
Stanovami krajskej organizécie cestovného ruchu BRT pripadne zakonom 91/2010 Z. z. o podpore cestovného
ruchu v znenI neskor~ich predpisov.
9. BRT sa zaväzuje vytvorit pre Predsedu krajskej organizácie take podmienky a poskytovat mu sOãinnost, aby
mohol neruèene vykonávat’ svoju funkciu.
10. BRT sa zaväzuje poskytovat’ Predsedovi krajskej organizácie v~etky informâcie a podklady potrebné pre riadny
v9kon jeho funkcie.
Zodpovednost’ predsedu krajskej organizácie
1. Predseda krajskej organizâcie nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastn9 Oëet uzavierat právne Ukony a
obchody, ktore sUvisia s hlavnou, ale aj podnikatel’skou Oinnost’ou BRT, sprostredkUvaf pre ne osoby právne
Okony a obchody, ktore süvisia s hlavnou, ale aj podnikateiskou ôinnostou BRT.
2. BRT je oprávnená po2adovat’, aby osoba, ktora tento zákaz poru~ila, vydala prospech, pri ktorom poru~ila zákaz
konkurencie alebo previedla tomu zodpovedaj0ce práva na BRT. T9m nie je dotknute právo na nàhradu ~kody,
Tieto préva BRT zanikaj(i, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dna, ked sa BRT 0 tejto
skutoönosti dozvedela, najneskOr v~ak uplynutim jedneho roka od ich vzniku. T9m nie je dotknute prévo na
nâhradu ~kody.
3. Predseda krajskej organizácie rozhoduje o v~etkS’ch zale~itostiach, ktoré podia zakona O. 91/2010 Z. z. podpore
cestovného ruchu v zneni neskor~ich predpisov, Stanov krajskej organizécie cestovnèho ruchu BRT alebo
uzneseni valného zhroma~denia neboli zverené inému orgânu krajskej organizácie.
4. Vzfah medzi BRT a predsedom krajskej organizàcie pri zariad’ovani zále~itosti BRT sa spravuje ustanoveniami
mandátnej zmluvy.
5. Predseda krajskej organizácie, ktor9 poru~il svoje povinnosti pri v9kone svojej posobnosti, je povinn9 nahradit
~kodu, ktorO t9m BRT spâsobil.
6. Predseda krajskej organizácie nezodpovedã za ~kodu, ak preuka~e, ~e postupoval pri v9kone svojej pôsobnosti
s odbornou starostlivostou a v dobrej viere, ~e koná v záujme BRT.
7. Predseda krajskej organizácie nezodpovedá za ~kodu spôsobenâ BRT konanim, ktor9m vykonával uznesenie
valného zhroma~denia. To neplati, ak je uznesenie valného zhroma±denia v rozpore s právnymi predpismi alebo
Stanovami krajskej organizécie cestovného ruchu BRT.
8. Predseda krajskej organizécie vykonéva svoju tunkciu zásadne v sidle BRT, av~ak sUhlasi s v9konom svojej
funkcie aj mimo BRT.
Odmena predsedu krajskej organizácie
1. Predsedovi krajskej organizécie prislOcha za v9kon jeho funkcie mesaOná odmena vo v9~ke 1.700,- EUR (slovom
jedentisicsedemsto eur).
2. Odmena predsedu krajskej organizécie je splatná pozadu ñdy do konca nasledujUceho kalendérneho mesiaca na
osobn9 UOet.
3. V dohodnutej odmene sQ zahrnuté v~etky ostatné v9davky, ktoré vzniknQ predsedovi krajskej organizécie v
sQvislosti s v9konom funkcie s v9nimkou dani, poplatkov a in9ch v9davkov, ktoré preukézateine uhradI predseda
krajskej organizécie za BRT pri zariadbvani jej zále~itosti.
Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva je uzavreta na dobu urOitO p0 dobu trvania funkãného obdobia ~tatutárneho orgánu BRT, pokial
funkcia predsedu krajskej organizácie nezanikne jeho odvolanim z funkcie valn9m zhroma±denim V zmysle
prislu~n9ch ustanoveni zákona ö. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v zneni neskor~ich predpisov a V
sOlade s prislu~n5’mi ustanoveniami Stanov krajskej organizécie cestovneho ruchu BRT,
2. Po dobu stanovenQ v odseku 1 tohto ölànku nemô±u zmluvné strany tQto zmluvu Qéinne zru~it’ ani vypovedat.
3. Tato zmluva zaniké smrtou predsedu krajskej organizécie alebo zanikom BRT,
~.
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4.

P0 ukonãeni tejto zmiuvy prisiücha predsedovi krajskej organizacie pomernA ôast odmeny do doby ukonoenia
funkcie.
Závereëné ustanovenia
1. Pravne vztahy vypi9vajUce z tejto zmluvy, ktoré nie sü v9siovne v nej upravene, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika piatneho na Uzemi Siovenskej republiky.
2. Zmiuvné strany sa dohodii, ±e pripadné spory budU rie~it v zmysie sIovensk~ch pravnych noriem.
3. Zmeny a dopinky tejto zmiuvy musia mat pisomnu formu a musia byt schvàiene Vain9m zhromaidenim.
4. Této zmluva boia schvàiena Vain9m zhroma±denim dna 31.05.2018 Uznesenim ö
5. TAto zmluva je vyhotovena v siedmych rovnopisoch, z ktor9ch BRT obdr±i ~est rovnopisov a predseda krajskej
organizacie obdr±i jeden.
6. Zmluvné strany p0 preãitani zmiuvy prehiasujU, ±e sâhiasia s jej obsahom, bola spisané na zékiade pravdiv9ch
Udajov, jednotlivé ustanovenia neboli dohodnuté v tiesni a preto ju na znak siobodneho prejavu vole potvrdzujU
svojimi podpismi.
7. Tato zmluva nadobUda piatnost dñom jej podpisu obidvomi zmiuvn~mi stranami Uãinnost’ v zmysle § 47a
Oböianskeho zakonnika dñom nasledujUcim p0 dni zverejnenia.
Hiasovanie:
za: 144+2+1+1 hiasov

proti: 0 hiasov

zdr±ai sa: 19 hiasov

Po hiasovani RNDr. Martin Zatoviö poprial novému predsedovi vera üspechov v jeho budUcej préci a dOfa, ±e
organizácia bude svoju Oinnost nacfalej vykonavat’ tak dobre ako doteraz a snad’ aj iep~ie.
5.Zaver
Na zãver predseda krajskej organizácie podakoval v~etk’m pritomn9rn za Uãast’ a dne~né zasadnutie valneho
zhroma±denia ukonöii 011,15 hod.
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V Bratisiave dna 31. méja 2018
Predseda vaineho zhrorna±denia:

RNDr. Martin Zatovi

Zapisovater vainého zhroma±denia:

Luká~ Dobrock~

Prilohy:
-

prezenOné lisUny z vainého zhroma±denia

-

pine moci

