
KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH A MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 
 
 
 

Zápisnica  
z rokovania Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnúspoluprácu MsZ 

konaného dňa 9.6.2015 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Diskusia so starostom mestskej časti Staré Mesto, Mgr. Radoslavom Števčíkom, 

k otázkam chodu Starého Mesta v kontexte cestovného ruchu /pozvanie na základe 
uznesenia členov komisie zo zasadnutia 14.4.2015/ 

3. Návrh na aktualizáciu Návrhu priorít a krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti 
medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy a hodnotenie jeho členstva 
v medzinárodných organizáciách /k bodu prezentuje JUDr. Milan Vetrák/ 

4. Výročná správa BTB  
5. Návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 – 2018 /k 

bodu prezentuje JUDr. Milan Galanda/ 
6. Rôzne 

 
 
 
K bodu 1 
Ing. Soňa Svoreňová otvorila rokovanie. 
 
K bodu 3 
JUDr. Vetrák v skratke predstavil návrhy poslancov na aktualizáciu stratégie z roku 2011 
s argumentom, že všeobecné stanovenie priorít medzinárodnej agendy a zahraničnej politiky 
mesta je ťažko kontrolovateľné zo strany poslancov. JUDr. Ježovica uviedol, že vedenie 
mesta je pripravené spolupracovať na čomkoľvek, čo mesto posunie dopredu. Namietol 
však, že bol prizvaný k diskusii o hotovom materiáli. Ing. Svoreňová vysvetlila, že návrh 
aktualizácie by mal byť konsenzom medzi vedením mesta a komisiou. Medzi účastníkmi 
zasadnutia komisie vznikla diskusia o zámeroch komisie a potrebe aktualizácie stratégie 
z roku 2011. V závere došlo k rozhodnutiu, že návrhy na aktualizáciu by mali poslanci 
komunikovať priamo s primátorom mesta, a do delegácie sa prihlásili Ing. Svoreňová, JUDr. 
Vetrák a Mgr. Droba. 
 
K bodu 2 
Diskusia so starostom MČ Staré Mesto, Mgr. Radoslavom Števčíkom pokryla celé spektrum 
tém. Starosta na podnet poslanca za MČ Petržalka, Mgr. Kríža vysvetlil situáciu udeľovania 
povolení na rozloženie letných terás v pešej zóne; úpravu estetických kritérií, vydanie 
metodických usmernení a úpravu nariadení, ktoré zaviedli predchádzajúce vedenia MČ. MČ 
bude viac komunikovať s vlastníkmi nehnuteľností, nie s nájomcami, a bude delegovať 
kompetencie na odborné sekcie vedenia.  
Ing. Svoreňová v rámci diskusie otvorila otázku budovy Nového prístavu, ktorá je z hľadiska 
cestovného ruchu neodkladná. Starosta Števčík potvrdil dôležitosť rekonštrukcie, no zároveň 
vysvetlil rozpor medzi obyvateľmi okolia Nového prístavu, pamiatkarmi a Zastupiteľstvom 
MČ. Členovia komisie sa v diskusii venovali aj ďalším témam, ako regulácii taxislužieb 
a otázke prítomnosti bezdomovcov v centre mesta počas SK PRES 2016. 
 
 



K bodu 4 
K bodu prezentoval MUDr. Stano. K výročnej správe BTB mal otázky JUDr. Vetrák, pošle ich 
priamo MUDr. Stanovi emailom. 
Komisia materiál zobrala na vedomie a odporúča MsZ, aby ho zobralo na vedomie. 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0. 
 
 
K bodu 5 
K bodu prezentoval JUDr. Galanda. Komisia už v čase rokovania o bode 5 nebola 
uznášaniaschopná. Ing. Svoreňová navrhla, aby si členovia komisie materiál preštudovali 
a prípadné pripomienky zaslali JUDr. Galandovi.  
 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. art. Margaréta Cvečková 


