
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 08.09.2015 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Návrh dohody medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spolkovou krajinou Rakúsko 

o cezhraničnej spolupráci na roky 2015 - 2019  
3. Členský príspevok BTB na rok 2016 
4. Pravidlá podpory kongresových podujatí v hlavnom meste SR Bratislave (opravený 

materiál) 
5. Rôzne 

 
K bodu 1 
Ing. Soňa Svoreňová otvorila rokovanie a informovala o zmene programu. Bod 3, Členský 
príspevok BTB na rok 2016, nebude súčasťou zasadnutia. Pribudol informačný materiál 
Pravidlá podpory kongresových podujatí v hlavnom meste SR Bratislave. 
Členovia komisie so zmenami súhlasili a zobrali ich na vedomie. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0. 
 
K bodu 2 
Návrh dohody medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spolkovou krajinou Rakúsko 
o cezhraničnej spolupráci na roky 2015 - 2019  
 
K bodu prezentovala vedúca OZVP, Mgr. Andrea Dachová. Predstavila daný materiál ako 
pokračovanie už prebiehajúcej spolupráce a ako zjednodušený rámec pre budúce projekty. 
Dohoda sa podpisuje medzi spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, hlavným mestom SR 
Bratislava, Bratislavským samosprávnym krajom a Trnavským samosprávnym krajom. 
Prínosom dohody je jednoduchšia a efektívnejšia komunikácia a následné hľadanie 
partnerov na projekty. 
Členovia komisie nemali k bodu otázky, JUDr. Vetrák sa pozastavil len nad formuláciou 
„prírodné dedičstvo“, či by sa to nedalo sformulovať aj inak. Komisia odporúča MsR a MsZ 
materiál schváliť. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0. 
 
K bodu 4 
Pravidlá podpory kongresových podujatí v hlavnom meste SR Bratislave (opravený materiál) 
 
Členovia komisie sa zhodli, že v materiáli nenastali nijaké zmeny, voči ktorým by mohli mať 
výhrady a odporučili ho MsR a MsZ zobrať na vedomie a schváliť. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0. 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v.r. 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. art. Margaréta Cvečková 


