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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ........... / 2015
24. 04. 2015

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie navedomie
Správu o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava /
Bratislava Region Tourism za rok 2014.

Dôvodová správa
k Správe o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu
Bratislava / Bratislava Region Tourism za rok 2014
Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava / Bratislava
Region Tourism bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 13.02.2012 na ustanovujúcom
valnom zhromaždení Bratislavským samosprávnym krajom a oblastnou organizáciou
cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu (Bratislava Tourist
Board), na ktorom boli schválené Stanovy krajskej organizácie, výška členského príspevku
a orgány krajskej organizácie ako predseda a výkonný riaditeľ. Za predsedu bol nominovaný
a zvolený podpredseda BSK JUDr. Ivo Nesrovnal. Za výkonnú riaditeľku bola zvolená Ing.
Alžbeta Melicharová. V roku 2012 sa stala členom krajskej organizácie CR oblastná
organizácia cestovného ruchu Región Senec.
Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava / Bratislava
Region Tourism (ďalej len BRT) vznikla 15.02.2012 registráciou na Ministerstve dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR pod č. 08557/2012/SCR a bola zapísaná do zoznamu
krajských organizácií cestovného ruchu.
BRT dňa 13.3.2014 podala na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky žiadosť spolu s projektom, ktorým sa uchádzala o dotáciu na činnosť
v súlade so Zákonom 91/2010 Z.z. o podpore CR. Dňa 11.7.2015 bola dotácia pripísaná na
účet krajskej organizácie BRT vo výške 254.000,- EUR. Splatené do konca mája 2014 boli aj
členské príspevky od Bratislavského samosprávneho kraja 290 000,- EUR v marci 2014
a 6 900,- EUR v decembri 2014 a od oblastných organizácií cestovného ruchu Bratislava
Tourist Board a Región Senec spolu vo výške 59 552,- EUR.
Zasadnutie valného zhromaždenia členov krajskej organizácie cestovného ruchu
BRT sa uskutočnilo v roku 2014 trikrát ( 12.3.2014, 7.10.2014 a 17.12.2014). Na valnom
zhromaždení BRT v októbri roku 2014 sa uskutočnila zmena na poste podpredsedu krajskej
organizácie. Za predsedu krajskej organizácie bol nominovaný a zvolený podpredseda
BSK, RNDr. Martin Zaťovič.
Krajská organizácia cestovného ruchu BRT zverejňuje relevantné dokumenty
o zasadnutí valného zhromaždenia a výročné správy o činnosti organizácie Turizmus
regiónu Bratislava. Informácie o činnosti aj dokumenty sú zverejňované na webovej stránke
http://www.tourismbratislava.com/ prezentujúcej zároveň aj ponuku destinácie Bratislavský
región.
Členovia krajskej organizácie cestovného ruchu BRT boli na valnom zhromaždení
v decembri 2014 informovaní o činnosti a krajskej organizácie CR BRT, o jej aktivitách,
hospodárení a celkovom fungovaní organizácie ako i o jej výsledkoch. Celková činnosť
organizácie nadviazala na prácu oddelenia cestovného ruchu BSK a organizácia svoje
aktivity smeruje na priority vytýčené v Marketingovej stratégii destinácie Bratislavský región
doma i v zahraničí pre roky 2015 - 2016 s výhľadom do roku 2020. Pre zachovanie synergie
činnosti oddelenia CR a organizácie BRT rešpektuje i Program hospodárskeho

a sociálneho rozvoja BSK 2014 – 2020. Aktivity krajskej organizácie nadväzujú aj na
výsledky Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014-2020 schváleného ZBSK - aktualizácia schválená
uznesením ZBSK č.6/2015 zo dňa 20.2.2015 v oblasti cestovného ruchu . V Akčnom pláne
sú zahrnuté projekty
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Dlhodobý pravidelný opakovaný prieskum jednodňového návštevníka BSK
Stratégia rozvoja CR BSK 2015 -2020

Činnosť a hospodárenie krajskej organizácie cestovného ruchu BRT spadá pod
viacero kontrolných mechanizmov a inštitúcií. Podľa Stanov vedie táto organizácia
účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky. Účtuje v sústave podvojného
účtovníctva určeného pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel
podnikania. Krajská organizácia cestovného ruchu BRT vedie vo svojom účtovníctve
oddelene výnosy a náklady spojené s hlavnou činnosťou súvisiacou s rozvojom cestovného
ruchu a výnosy a náklady na jej prevádzkovú činnosť. Krajská organizácia postupuje pri
hospodárení s prostriedkami dotácie podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Krajská organizácia postupuje pri obstarávaní zákaziek podľa zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Krajská organizácia postupuje pri hospodárení v súlade s pravidlami
hospodárenia schválenými valným zhromaždením krajskej organizácie. Kontrolu
hospodárenia krajskej organizácie s verejnými prostriedkami sú oprávnené vykonať
hlavný kontrolór Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 302/2001 Z.
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov vo vzťahu k členským príspevkom, Najvyšší kontrolný úrad
v zmysle zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov vo vzťahu k dotáciám a členským príspevkom,
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle
zákona o podpore cestovného ruchu a Ministerstvo financií Slovenskej republiky
v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu
k dotáciám.
V súlade so zákonom č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu sa činnosť krajskej
organizácie cestovného ruchu BRT zameriava na destinačný manažment a marketing
destinácie Bratislava región na domácom a zahraničnom trhu cestovného ruchu.
Krajská organizácia cestovného ruchu BRT od svojho vzniku v spolupráci so
svojimi členmi - oblastnými organizáciami Bratislava Tourist Board a Región Senec - vo
svojich aktivitách napĺňa ustanovenia zákona č.91/2010 Z.z. v §11 , ktorý stanovuje
práva a povinnosti krajskej organizácie. Celkový odpočet implementácie dotácie nasleduje
v samotnej Správe o činnosti krajskej organizácie CR BRT za rok 2014. Správa bola
doplnená o požiadavky komisií zastupiteľstva BSK, v ktorých bola prerokovaná.

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Bod: „Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava / Bratislava Region Tourism
za rok 2014“
Názov komisie

Stanovisko komisie k návrhu materiálu

Komisia dopravy
Komisia zdravotníctva
a sociálnych vecí
Komisia školstva, športu a
mládeže

Komisia materiál neprerokovala
Komisia materiál neprerokovala

Hlasovanie

Akceptované
/
Neakceptova
né

Zapracované /
Nezapracované

akceptované

Zapracované
doplnené

Komisia materiál neprerokovala

Komisia regionálneho
rozvoja, územného
plánovania a život. prostredia

Prítomní 7
6
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený Za
Proti
0
materiál zobrať na vedomie
Zdržal
1
Finančná komisia
Finančná komisia po prerokovaní materiálu: odporúča Z BSK Prítomní 6
6
zobrať na vedomie „Správu o činnosti krajskej organizácie Za
0
cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava /Bratislava Region Proti
Zdržal
0
Tourism za rok 2014“
Prítomní 6
Za
6
Komisia
európskych
záležitostí,
regionálnej
spolupráce
a
Komisia európskych záležitostí,
Proti
0
cestovného
ruchu
odporúča
Z
BSK
po
zapracovaní
navrhnutých
regionálnej spolupráce
Zdržal
0
úprav prerokovať a vziať na vedomie predložený materiál
a cestovného ruchu
Nehlasoval:0

Komisia kultúry

A Komisia kultúry navrhuje predložený materiál doplniť
o tabuľku (prehľad)) uvádzajúcu: podujatia, priame finančné
náklady BRT na podujatiach a účel priamych finančných nákladov
na podujatiach.

Prítomní 6
Za
6
Proti
0
Zdržal
0
Nehlasoval:0

a

o detailnejší rozpočet
týkajúci sa jednotlivých
aktivít
a podujatí
organizovaných KOCR
a tých s účasťou, resp.
podporou KOCR.

akceptované

Zapracované

B Komisia kultúry predložený materiál berie na vedomie
a odporúča Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a zobrať
na vedomie po zapracovaní pozmeňujúceho návrhu v zmysle
časti A uznesenia.

Mandátová komisia
Komisia na ochranu
verejného záujmu

Prítomní 6
Za
6
Proti
0
Zdržal
0
Nehlasoval:0

Komisia materiál neprerokovala
Komisia materiál neprerokovala

V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.

