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K bodu č. 8  Stanovy BTB  - návrhy P-BTB a DR-BTB 

 
Odôvodnenie:  

 
A. Návrh zmien predkladaný predstavenstvom BTB 
 

Valné zhromaždenie BTB dňa 15. 12. 2015 prijalo s účinnosťou od 1. 1. 2016 zmeny 
stanov, ktoré boli na základe stanoviska a odporúčania Ministerstva dopravy a výstavby SR 
(ďalej len „MDVSR“) v časti podmienok vzniku členstva fyzických osôb upravené na valnom 
zhromaždení dňa 13. 12. 2016 s účinnosťou od 1. 1. 2017. Vo zvyšnej časti považovalo 
MDVSR stanovy BTB za súladné so zákonom č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu 
v znení neskorších predpisov. 

 
Podaním zo dňa 27. 3. 2017 MDVSR oznámilo BTB svoje stanovisko, ktorým MDVSR 

zmenilo svoje stanovisko z júla 2016. MDVSR podľa stanoviska zo dňa 27. 3. 2017 považuje 
podmienenie vzniku členstva v organizácií podnikaním alebo pôsobením v oblasti 
cestovného ruchu (odôvodnené zo strany BTB znením ustanovenia § 1 zákona č. 91/2010 Z.z. 
o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov) za rozporné s týmto zákonom. 
 
 BTB predmetné stanovisko MDVSR ako záväzné stanovisko registračného orgánu 
akceptuje a predstavenstvo BTB predkladá VZ návrh na zmenu stanov BTB, ktorý navrhuje 
vypustiť všetky ustanovenia stanov BTB, ktoré upravujú podnikanie alebo pôsobenie 
v cestovnom ruchu ako podmienku vzniku členstva v BTB.  
 
 

 
K navrhovanej zmene si vedenie hlavného mesta SR Bratislavy vyžiadalo právnu 

analýzu, po jej doručení rozhodne vedenie mesta o predložení zmeny stanov na rokovania 
MsZ. 
 
 

B. Návrh zmien iniciovaný dozornou radou BTB 
 
Stanovy BTB v platnom znení jednoznačne nestanovujú, že podmienky vzniku 

členstva v organizácii definované v článku V. stanov sú zároveň i podmienkami trvania 
členstva v organizácii. Vzhľadom na uvedené, navrhované nové ustanovenie bodu 8. článku 
V. stanov explicitne stanovuje túto skutočnosť tak, aby nedochádzalo k výkladovým 
nejasnostiam.  

 
Nové ustanovenie bodu 9. článku V. stanov zároveň zakladá kompetenciu dozornej 

rady v odôvodnených prípadoch vyzvať člena organizácie, aby preukázal splnenie podmienok 
členstva v organizácii a stanovuje, že dôkazné bremeno vo vzťahu k preukázaniu splnenia 
podmienok členstva je na pleciach člena organizácie. 
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Nesplnenie podmienok členstva v organizácii je porušením stanov a zakladá postup 
podľa čl. VI. bodu 1. písm. c) stanov (vylúčenie člena z organizácie). 
 
 
 
 
 

Uznesenie o zásadných otázkach podľa ustanovenia § 17 odseku 6 zákona č. 91/2010 
Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov je prijaté, ak za návrh 
hlasovalo viac ako 60 % všetkých členských obcí a súčasne viac ako 60 % všetkých ostatných 
členských subjektov. 

 
 

 


