
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika,  

           IČO 42259088, DIČ 2023399455  
  

  

  

 
  

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
  

 
Predstavenstvo Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board, so sídlom 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42 259 088 (ďalej ako “BTB”) týmto v zmysle čl. IX ods. 2 

Stanov BTB   

  

zvoláva valné zhromaždenie, 
  

ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2017 o 15.30 hod, v AUSTRIA TREND HOTELS – konferenčná 

miestnosť  Vysoká 2A, 811 06 Bratislava s nasledovným programom:  

1. Otvorenie 
2. Voľba orgánov VZ BTB 
3. Vylúčenie ostatných členov, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2017, prípadne z iných 

zákonných dôvodov 
4. Vyjadrenie DR BTB o preskúmaní Účtovnej závierky BTB za rok 2016, Správy o činnosti BTB 

za rok 2016 a Správa o činnosti DR BTB za rok 2016 
5. Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2016 
6. Schválenie Účtovej závierky BTB za rok 2016 
7. Schválenie upraveného Rozpočtu a Plánu práce BTB na rok 2017 
8. Stanovy BTB – informácia 
9. Rôzne - prezentácia priorít BTB pre rok 2017  
10. Záver 

 
Prezentácia členov BTB sa uskutoční v deň konania VZ, t. j. dňa 30. 05. 2017 od 15.30 hod. do 16.00 hod.  

Každá osoba, ktorá sa ako člen BTB alebo zástupca člena BTB zúčastní VZ, preukáže  svoju totožnosť OP. 

V prípade, ak člen BTB na VZ nekoná osobne (fyzické osoby) alebo prostredníctvom osoby, ktorá je v 

zozname členov BTB zapísaná ako osoba oprávnená konať v mene člena (právnické osoby), ale je 

zastúpený zástupcom, je potrebné, aby zástupca predložil tiež originál písomného 

splnomocnenia/poverenia na zastupovanie člena BTB na VZ, vrátane hlasovania na ňom. V prípade 

generálnych plných mocí a poverení je potrebné predložiť originál alebo úradne overenú kópiu. Ak 

splnomocnenie/poverenie udeľuje iná osoba ako osoba oprávnená konať v mene člena BTB uvedená v 

zozname členov BTB, je potrebné predložiť tiež výpis z obchodného alebo iného registra, na ktorom je 

uvedený štatutár člena BTB.  

  
Do 15. 05. 2017 si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie účasti/neúčasti na VZ BTB elektronicky na 

adresu: turan@visitbratislava.com.  
Materiály na rokovanie VZ Vám budú doručené najneskôr 7 dní pred dátumom zasadnutia VZ, t. j. do 25. 5. 

2017.   
  
V Bratislave dňa 25.04. 2017  
   
                                                                                                     vr  

                                                                                        Ing. Alžbeta Melicharová 

                                                                                             predsedníčka predstavenstva  


