
                                                                                                                 

 
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 11.12.2017 
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

Miesto konania: kancelária BTB, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

 
Prítomní:  A.Melicharová, P.Petrovič, M.Naď, L.Novacká, S.Svoreňová M.Volek;  
 J.Buocik; A. Smik 
Neprítomní: 
Za DR BTB:    M. Farkaš 
Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných 
členov predstavenstva BTB. Podklady k rokovaniu P-BTB boli členom zaslané v predstihu. 
PP_BTB navrhla na schválenie nasledovný program rokovania P-BTB, s čím prítomní členovia 
P-BTB súhlasili.  
 

1. Zhodnotenie VZ BTB 
2. Informácia o rokovaní s predsedom predstavenstva letisko BA - zaslané mailom dňa 

1.12.2017 
3. Zmluva medzi BTB a letiskom M.R.Štefánika Bratislava  
4. Schválenie predbežného plánu zasadnutí P-BTB na rok 2018 
5. Stanovenie priorít P-BTB pre rok 2018 
6. Informácia o veľtrhoch a výstavách, prezentáciách január -február 2018 
7. Predbežný plán ZSC BTB na 2018 
8. VZ krajskej organizácie CR Bratislava Region Tourism 21.12.2017 o 11.00 hod 
9. Rôzne 

 
 
Bod č. 1 Zhodnotenie VZ BTB 11.12.2017 
VZ BTB sa uskutočnilo podľa stanoveného programu. Všetky body boli prerokované, a 
uznesenia schválené. Niektorí členovia vyjadrili pripomienky, ktoré sú v zázname z VZ a P-BTB 
sa bude nimi parciálne a postupne zaoberať. Na zasadnutí VZ sa z aktuálneho počtu 79 členov 
zúčastnilo 61 až 66 , čo je účasť až  do 83%, t.j.  účasť bola uspokojivá,  čo je potrebné oceniť. 
Zápis z rokovania VZ bude vyhotovený do 10 dní a zaslaný členom BTB na pripomienkovanie. 
Uznesenie č.  1/11122017: P-BTB berie na vedomie uvedené informáciu 
Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
 
Bod č. 2 Informácia o rokovaní s predsedom predstavenstva letisko BA 
Dňa 5.12.2017 PP-BTB zaslala na predsedu predstavenstva Letiska M.R.Štefánika Bratislava v 
zmysle rozpravy predstavenstva k bodu 7 zasadnutia z 1.12.2017 mail so žiadosťou na 
prehodnotenie výšky nájomného stanoveného letiskom pre BTB na obdobie od 1.2.208 pre 
umiestnenie dvoch informačných totemov. Odpoveď letiska bola pozitívna a aktuálne je 
v komunikácii a pripomienkovom konaní medzi zmluvnými stranami zmluva s výrazne nižšou 
cenou nájmu ako bol návrh z novembra 2017. 
Uznesenie č.  2/11122017: P-BTB ruší Uznesenie č. 6 z 1.12.2017 z dôvodu nového návrhu 
zmluvy. 
Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

http://www.radissonblu.com/hotel-bratislava


                                                                                                                 

Bod č. 3 Zmluva s letisko Bratislava 

PP-BTB dňa 5.12.2017 PP-BTB oslovila predsedu predstavenstva Letiska Bratislava so 
žiadosťou o prehodnotenie výšky nájomného plochy pod dva touchsceeny, ktoré BTB plánuje 
inštalovať v príletovej hale letiska od 1.2.2018.  Suma 800,- EUR/mesačne  bola letiskom 
stanovená v novembri 2017. Na požiadavku BTB letisko zareagovalo návrhom zníženia 
požadovaného nájomného a to na sumu 302,60 EUR/mesačne bez DPH pod oba dotykové 
totemy. P-BTB sa zaoberalo návrhom zmluvy, ktorá je aktuálne v pripomienkovom konaní 
a v princípe súhlasí s návrhom, s výškou nájomného na tri roky za podmienky, že bude táto 
úhrada viazaná na pridelenie dotácie za uvedeným účelom od MDV SR každoročne.  
Uznesenie č.  3/11122017: P-BTB súhlasí s návrhom zmluvy medzi BTB a letiskom Bratislava, 
súhlasí s výškou nájomného a predmetom zmluvy v zmysle Prílohy č.1. 
Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
 
Bod č. 4 Schválenie predbežného plánu zasadnutí P-BTB na rok 2018 
Členovia predstavenstva sa rozhodli, že potrebné zasadnutia P-BTB sa budú konať najmä 
v stredu od 16.00 hod, predpokladajú, že zrejme dvakrát mesačne, je však možné, že 
s pribúdajúcou agendou bude občas potrebné aj stretnutie mimo predbežného plánu 
zasadnutí. 
Uznesenie č.  4/11122017: P-BTB súhlasí s predbežným plánom zasadnutí BTB v zmysle 
Prílohy č. 2 na prvý polrok 2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
 
Bod č. 5 Stanovenie priorít P-BTB pre rok 2018 
Predstavenstvo BTB, vychádzajúc zo schváleného plánu práce BTB na rok 2018 stanovilo 
nasledujúce priority marketingovej činnosti organizácie. Z rozpravy vyplynulo, že na 
najbližšom zasadnutí si predstavenstvo stanoví aj ďalšie ciele pre rok 2018, ktoré sa budú 
týkať strategického smerovania organizácie,  práce komôr a orgánov BTB. 
Uznesenie č.  5/11112017: P-BTB schvaľuje priority BTB pre rok 2018 v zmysle Prílohy č. 3. 
Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
 
Bod č. 6 Informácia o veľtrhoch a výstavách, prezentáciách január -február 2018 
VR-BTB prezentoval členom P-BTB, že BTB sa z kraja roku 2018 zúčastní na nasledovných 
veľtrhoch CR, prezentáciách a odborných fórach v zahraničí: 

Ferien Messe Viedeň  Rakúsko 11.-14.1.2018 veľtrh 

SITE + MPI Global Forum Rím Taliansko 12.-14.1.2018 MICE vzdelávanie, 
workshop 

Conventa Ljubljana Slovinsko 24.-25.01.2018 MICE, veľtrh 

FITUR Madrid  Španielsko 17.-21.01.2018 veľtrh 

Street of Kings and Emperors  
General Assembly 

Rakúsko/DE/SR marec/apríl 2018 workshop, valné 
zhromaždenie 

Holiday World Praha  Česká republika 15.-18.02.2018 veľtrh 

ECM Spring Meeting, 
Reykjavik 

Island 21.-24.02.2018 vzdelávanie, konferencia 



                                                                                                                 

Na veľtrhu Ferien Messe vo Viedni bude prezentácia Bratislavy realizovaná tradične vlastnou 
expozíciou BTB, kde dostanú priestor zastupovať a prezentovať produkty a služby CR aj 
členovia BTB. Aktuálne BTB komunikuje so Sekciou CR MDV SR o prepojení stánkov a zladení 
dizajnu expozície. Na FITUR Madrid bude prezentácia BA na národnom stánku a zrejme 
tradične prostredníctvom incomingovej CK so zameraním na Španielsky trh. Účasť na Holiday 
World v Prahe je ešte v riešení, úroveň tohto veľtrhu upadá je však potrebné, aby sa BA 
prezentovala na svojom najdôležitejšom zdrojovom trhu. Okrem zahraničných veľtrhov sa P-
BTB bude zaoberať ešte formou prezentácie Bratislavy na domácom veľtrhu CR ITF 
Slovakiatour. Účasť BTB a BCB na MICE fórach bola prioritou komory č. 3. PP-BTB a VR-BTB sa 
zúčastnia Spring Meeting ECM, kde je BTB členom a z ktorého čerpá najviac informácií 
o prognózach v odvetví CR v Európe. Všetky správy zo SC aj hodnotenia veľtrhov sú 
zverejňované na webovej stránke BTB visitbratislava.com a sú k dispozícii tak členom P-BTB 
ako i všetkým členom BTB. Pri príprave prezentácií v zahraničí sa každoročne vychádza 
z hodnotenia predošlých účastí. 
Uznesenie č.  6/11122017: P-BTB berie na vedomie informáciu o veľtrhoch a výstavách, 
prezentáciách  január až február 2018. 
Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
 
 
Bod č. 7 Predbežný plán ZSC BTB na 2018 
Členom P-BTB bol zaslaný predbežný plán zahraničných služobných ciest. Tieto sú súčasťou 
mesačných marketingových plánov BTB, ktoré VR-BTB pravidelne predkladá a prezentuje 
predstavenstvu. Podrobnejšie budú členovia predstavenstva k jednotlivým pracovným cestám 
a prezentáciám Bratislavy v zahraničí diskutovať na zasadnutiach počas roku 2018.   
Uznesenie č.  7/11122017: P-BTB schválilo predbežný plán zahraničných služobných ciest 
BTB na rok 2018 v zmysle Prílohy č. 4. 
Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 

 

Bod č. 8 VZ krajskej organizácie CR Bratislava Region Tourism 21.12.2017 o 11.00 hod 
Dňa 8.12.2017 boli podklady k Rozpočtu a plánu práce kocr BRT doručené predstavenstvu 
BTB. Členovia boli prizvaní k prezentácii plánu práce a rozpočtu kocr BRT, ktorá sa bude konať 
na úrade BSK 14.12.2017 o 11.00 hod.  
Uznesenie č. 8/11122017: P-BTB žiada PP-BTB, aby po prezentácii zaslala členom P-BTB 
návrh na pripomienky k Rozpočtu a plánu práce BRT do termínu  19.12.2017 a členovia P-
BTB sa k nim vyjadria per rollam. 
Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

 
 
Bod č. 9 Rôzne   
Vianočné a koncoročné posedenie členov orgánov BTB sa uskutočnilo 11.12.2018 
v reštaurácii Flag Ship v Bratislave. 
 
Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová      ______________________________ 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič         ______________________________ 
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-NÁVRH- 

 
Zmluva o nájme nebytových priestorov 

 
uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom 

znení, a ust. § 663 a nasl.  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení  
 
 

č. Z/BTS/DOP-KAK/251/2017 
 
 
Prenajímateľ: 
Obchodné meno:   Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) 
Sídlo:     Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava 21  
Korešpondenčná adresa:  Letisko M.R. Štefánika, P.O.BOX 160, 823 11 Bratislava 216 
Právna forma:   akciová spoločnosť 
IČO:     35 884 916 
Štatutárny orgán:  predstavenstvo, konajúce prostredníctvom:  

Jozef Pojedinec – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Jarmila Mikušová – členka predstavenstva a výkonná riaditeľka pre 
financie 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:   SK94 0900 0000 0050 3163 4885 
IČ DPH:    SK2021812683 
Zapísaná:    v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

Oddiel: Sa, Vložka č. 3327/B 
(ďalej len „Prenajímateľ“) 
 

a 
 
Nájomca: 
Obchodné meno:  Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB)   
Sídlo:  Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – Staré Mesto 
Registrácia:  Registrovaná na Ministerstve dopravy a výstavby  SR, č. registrácie: 

28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 
IČO:  42 259 088 
Osoba oprávnená konať v mene  

Nájomcu: Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ  
Štatutárny orgán:  Ing. Alžbeta Melicharová 
Bankové spojenie: ČSOB a.s. 
IBAN: SK83 7500 0000 0040 1524 0996 
DIČ: 2023399455 
     
(ďalej len „Nájomca“) 

(Prenajímateľ a Nájomca sa ďalej spoločne označujú len ako „Zmluvné s 

Článok 1. 
Preambula 

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich 
spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú túto 
Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. Z/BTS/DOP-KAK/251/2017 v súlade so zákonom č. 
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení a ust. § 663 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 
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1.2 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej 
voľnosti, rovnakého postavenia Zmluvných strán na tejto Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 
Z/BTS/DOP-KAK/251/2017 (ďalej len „Zmluva“) a jej obsahu. 

1.3 Obidve Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili 
uzavretiu tejto Zmluvy. 

1.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú osobitne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú 
Všeobecnými obchodnými podmienkami letiskovej spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport 
Bratislava, a.s. (BTS) (ďalej len „VOP“), spojenými s prenájmom stavieb a nebytových priestorov. Ak 
sa v ďalšom texte Zmluvy nachádzajú pojmy alebo skratky začínajúce veľkým začiatočným 
písmenom, majúce pre Zmluvné strany všeobecný význam, majú tieto pojmy a skratky taký 
význam, ako je uvedené vo VOP. 

 
Článok 2. 

Predmet nájmu 

2.1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom stavby - „Terminál A“  Letiska M. R. Štefánika v Bratislave, 
súpisné číslo 4356, postavenej na pozemkoch s parc. č. 16099/41, 16099/479, 16099/480, 
16099/481, 16099/482, 16099/486, 16099/488, 16099/492, 16099/493, 16099/495, 16099/497, 
16099/650, 16099/651, 16099/667, 16099/668, 16099/669, 16099/670, 16099/671, 16099/672, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1252 pre kat. úz. Trnávka, vedenom katastrálnym odborom 
Okresného úradu Bratislava (ďalej len „Stavba“).  Výpis listu vlastníctva (kópia) tvorí Prílohu č. 1 
tejto Zmluvy. 

2.2. Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi na základe tejto Zmluvy časť nebytového priestoru na 
umiestnenie dvoch dotykových totemov na 1. NP o výmere 4 m2, ktorý sa nachádza v nehnuteľnosti 
opísanej v ods. 2.1 tohto článku tak, ako je vyznačená na pôdoryse a v špecifikácii Predmetu nájmu, 
ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

2.3. Prenajímateľ spravuje Stavbu, v ktorej sa Predmet nájmu nachádza, a do/na Predmet nájmu 
dodáva tovary a služby za podmienok, uvedených v článku 6. a nasl. Zmluvy. 

 

 

Článok 3. 
Účel nájmu 

3.1. Účelom tejto Zmluvy je prenechanie predmetu nájmu uvedeného v článku 2, ods. 2.2. tejto Zmluvy 
na užívanie v prospech Nájomcu, ktorý bude Predmet nájmu využívať výlučne na účely 
poskytovania informácií prostredníctvom dvoch dotykových totemov domácim a zahraničným 
návštevníkom mesta a regiónu na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu 
v platnom znení. Rozšírenie alebo zmena účelu nájmu je možná len po písomnej dohode obidvoch 
Zmluvných strán. V prípade porušenia tejto zmluvnej povinnosti je Prenajímateľ oprávnený od 
Zmluvy odstúpiť, v súlade s článkom 10. ods. 10.3.1. písm. a) VOP. 

3.2. Nájomca sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje začať užívanie Predmetu nájmu najneskôr dňom 
začatia nájomného vzťahu v zmysle bodu 4.1. tejto Zmluvy nižšie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú 
inak. 
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Článok 4. 
Doba nájmu 

4.1. Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi Predmet nájmu, špecifikovaný v článku 2. ods. 2.2. tejto Zmluvy, 
na dobu určitú.  Nájomný vzťah za podmienok podľa tejto Zmluvy začína dňom 01.02.2018 a končí 
dňom 31.01.2021. 

 

4.2. Nájomca môže zmluvu kedykoľvek (najmä v prípade neposkytnutia dotácie zo strany Ministerstva 
dopravy a výstavby SR) vypovedať. Výpovedná doba je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúcim po doručení výpovede a skončí posledným dňom príslušného mesiaca.   
 

Článok 5. 
Nájomné, jeho splatnosť a spôsob úhrady 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na Fixnom nájomnom za Predmet nájmu podľa článku 2. ods. 2.2  vo 
výške 3 631,20 € bez DPH (slovom: tritisícšesťstotridsaťjeden eur a dvadsať eurocentov) za jeden 
rok, teda mesačné Fixné nájomné predstavuje sumu 302,60 € bez DPH (slovom: tristodva eur 
a šesťdesiat eurocentov) za celý Predmet nájmu a je špecifikované v Prílohe č. 3, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

5.2. Nájomca sa zaväzuje platiť mesačné Fixné nájomné podľa ods. 5.1. na základe faktúry, ktorú 
Prenajímateľ vystaví najskôr 1. deň kalendárneho mesiaca, na ktorý faktúru vystavuje, s lehotou 
splatnosti záväzku 14 (slovom: štrnásť) kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia. 

 
5.2.1. V zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) sa elektronickou faktúrou rozumie faktúra, ktorá 
obsahuje údaje podľa § 74 zákona o DPH a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom 
formáte. Elektronická faktúra, ktorá spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 74 zákona o DPH 
sa považuje za daňový doklad, teda je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. 

 
5.2.2. Nájomca podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj výslovný súhlas s elektronickým doručovaním 

faktúr v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, a to na email: turan@visitbratislava.com. 
V prípade zmeny e-mailovej adresy, uvedenej v tejto zmluve ako adresa pre doručovanie 
elektronických faktúr, je Nájomca povinný oznámiť Prenajímateľovi pre tieto účely novú e-
mailovú adresu, a to najneskôr do 5 (slovom: piatich) dní odo dňa kedy ku zmene došlo. Zmluvné 
strany sa dohodli, že v tomto prípade nie je potrebné vyhotoviť dodatok k Zmluve, ale postačí len 
jednostranné oznámenie novej e-mailovej adresy Nájomcom elektronicky na e-mailovú adresu 
Prenajímateľa: finance.accounting@bts.aero a následne aj písomne na adresu uvedený v záhlaví 
tejto Zmluvy. 

 
5.2.3. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú okamihom odoslania e-mailovej správy zo strany 

Prenajímateľa na elektronickú adresu Nájomcu; v prípade pochybností sa elektronická faktúra 
považuje za doručenú uplynutím dvoch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania 
elektronickej faktúry Nájomcovi prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu 
Nájomcu. 

 
5.2.4. Nájomca je oprávnený vrátiť elektronickú faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez 

zaplatenia, len ak neobsahuje niektorú z náležitostí, ustanovenú všeobecne záväzným právnym 
predpisom alebo označenie banky a čísla účtu Prenajímateľa, pričom musí uviesť dôvod vrátenia. 
V takom prípade plynie nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry Nájomcovi. 

 
5.2.5. Prenajímateľ nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, ak poškodenie alebo 

neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití Internetu. 
Prenajímateľ ďalej nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného alebo 
nedostatočného pripojenia Nájomcu do siete Internet, z dôvodu porúch vzniknutých 

Komentár od [lk1]: Podľa najnovších VOP, nie je možná 
výpoveď bez uvedenia dôvodu, preto je nutné toto ustanovenie 

zakotviť v zmluve. 

Komentár od [HK2R1]: upravené v odchýlkach od VOP 

v článku 8, výpovedná doba následne 1 mesiac v zmysle VOP 

mailto:finance.accounting@bts.aero
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na komunikačnej trase k Nájomcovi alebo z iných dôvodov, pre ktoré sa Nájomcovi nepodarilo 
nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k Internetu.  

 
5.2.6. Zaslanie tej istej elektronickej faktúry bude Prenajímateľ opakovať najviac 3 - krát.  Ak ani po 

opakovaných pokusoch nebude možné z dôvodov na strane Nájomcu zaslať niektorú elektronickú 
faktúru na poslednú známu e-mailovú adresu, zašle Prenajímateľ Nájomcovi faktúru poštou, pričom 
ho zároveň upovedomí o nemožnosti zaslať faktúru elektronicky a vyzve ho na odstránenie 
vzniknutého nedostatku, prípadne na oznámenie novej e-mailovej adresy. 

 

5.2.7. V ostatnom sa ohľadom platenia Fixného nájomného uplatnia príslušné ustanovenia VOP. 
 

Článok 6. 
Dodávané tovary a služby spojené s nájmom, splatnosť platieb a spôsob úhrady 

 
6.1. Nájomca sa zaväzuje, popri Nájomnom podľa článku 5. Zmluvy, platiť za meraný odber elektriny, 

na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi Prenajímateľom a Nájomcom.  
 

 

Článok 7. 
 Kaucia 

7.1. Nájomca jednorazovo zloží na účet Prenajímateľa, uvedený v záhlaví Zmluvy, finančnú kauciu vo 
výške 3-násobku mesačného (Fixného) nájomného vo výške, špecifikovanej v Prílohe č. 3 tejto 
Zmluvy (ďalej len  „Kaucia“). 

 
 

Článok 8. 
Úprava práv a povinností Zmluvných strán vo väzbe na VOP a SLA 

 
8.1.  Zmluvné strany dojednali oproti VOP nasledovné odchýlky od úpravy vzájomných práv a povinností: 
 
8.1.1. S ohľadom na znenie ods. 8.1. tohto článku sa ods. 10.7. VOP zrušuje v celom rozsahu a nahrádza sa 

nasledovným znením nasledovne: 
 

10.7. Nájomca môže písomne vypovedať Zmluvu, ak: 
a) Nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si Predmet nájmu prenajal; 
b) Prenajímateľ hrubo porušuje svoju povinnosť udržiavať spôsobom dohodnutým v Zmluve 

Predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a zabezpečovať riadne plnenie 
služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním Predmetu nájmu spojené; 

c) Predmet nájmu sa stane bez zavinenia Nájomcu nespôsobilým na dohodnuté užívanie; 
d) V prípade ak Nájomcovi preukázateľne nebola poskytnutá na plnenie predmetu tejto 

zmluvy dotácia zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. 
 
 

Článok 9. 
Kontaktné osoby Zmluvných strán 

 

9.1. Zmluvné strany určili tieto  kontaktné údaje a/alebo kontaktné miesta na účely adresovania 
a doručovania akýchkoľvek písomností a/alebo informácií s výnimkou prípadov podľa ods. 9.2. 
a 9.3. tohto článku: 

 

Komentár od [lk3]: vzhľadom na navrhnutú úpravu, t.j. potrebu 
vymedzenia dôvodu odstúpenia, je nevyhnutné špecifikovať dôvod 

konkrétnejšie  
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9.1.1. Za Prenajímateľa: 
Meno a Priezvisko:  Ing. Iveta Hrdlovičová  
Adresa pre doručovanie :   viď korešpondenčná adresa Prenajímateľa v záhlaví Zmluvy 
Tel.č./mob.:                  +421 903 469 070, +421 2 3303 3113 
E-mail:    iveta.hrdlovicova@bts.aero 
 

9.1.2. Za Nájomcu: 
Meno a priezvisko:  Bc. Mário Turan 
Adresa pre doručovanie :  viď korešpondenčná adresa Nájomcu v záhlaví Zmluvy  
Tel.č./mob.:                          +421 918 365 674 
E-mail:       turan@visitbratislava.com    

 

9.2. Zmluvné strany určili tieto  kontaktné údaje a/alebo kontaktné miesta na účely adresovania 
a doručovania akýchkoľvek písomností a/alebo informácií, týkajúcich sa dodržiavania SLA: 

 
9.2.1. Za Prenajímateľa: 

Meno a Priezvisko:  Ing. Iveta Hrdlovičová  
Adresa pre doručovanie:  viď korešpondenčná adresa Prenajímateľa v záhlaví Zmluvy 
Tel.č..:    +421 903 469 070, +421 2 3303 3113 
Email:    iveta.hrdlovicova@bts.aero 
 

9.2.2. Za Nájomcu:                          
Meno a priezvisko:  Bc. Mário Turan 
Adresa pre doručovanie :  viď korešpondenčná adresa Nájomcu v záhlaví Zmluvy  
Tel.č./mob.:                          +421 918 365 674 
E-mail:       turan@visitbratislava.com  
   

9.3. Prenajímateľ určil tieto kontaktné údaje a/alebo kontaktné miesta na účely adresovania 
požiadaviek Nájomcu technického charakteru  výlučne v prípadoch podľa článku 9. ods. 9.1.5.2. 
veta posledná a 9.1.5.4 VOP): 

 
Pracovisko:  Dispečing technických zariadení budov (odbor správy budov) 
Tel. č./mob: +421 2 3303 3699 

  +421 2 3303 3655 
 +421 903 574 330 

E-mail: disp.tzb@bts.aero 
 

9.4. Akékoľvek zmeny v kontaktných údajoch a/alebo kontaktných miestach  musia byť druhej Zmluvnej 
strane preukázateľne doručené, a to bez zbytočného odkladu, čo k zmene došlo. Do času, kým sa 
tak stane, sú pre Zmluvné strany záväzné výlučne kontaktné údaje a/alebo kontaktné miesta, 
uvedené v ods. 9.1. tohto článku. 

9.5. Zamestnanci kontaktného miesta Prenajímateľa podľa ods. 9.1.1. tohto článku sú za Prenajímateľa 
oprávnení vykonávať aj akékoľvek úkony a vyhotovovať akékoľvek písomností, ktoré sa týkajú 
plnenia práv a povinností Prenajímateľa podľa tejto Zmluvy (napr. výzvy, napomenutia, 
upozornenia); tým nie je dotknutá možnosť vykonávania vyššie uvedených úkonov zo strany iných 
zamestnancov Prenajímateľa, u ktorých je výkon daného úkonu spojený s výkonom jeho obvyklej 
činnosti u Prenajímateľa. 

 
 
 

mailto:disp.tzb@bts.aero
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Článok 10. 
Záverečné ustanovenia 

 

10.1. Odchylné ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. 

10.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva predstavuje ich skutočnú a vážnu vôľu, zbavenú akéhokoľvek 
omylu, jej obsah je vyjadrený dostatočne určito a zrozumiteľne,  bola uzavretá po vzájomnom 
súhlase a na znak súhlasu s ňou ju bez výhrad podpisujú. 

10.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej notifikácie v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zák. 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám, ako aj v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

10.4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Prílohy: 
Príloha č. 1: List vlastníctva 
Príloha č. 2: Pôdorys  
Príloha č. 3: Špecifikácia predmetu nájmu / Dodávané tovary a služby spojené s nájmom  
Príloha č. 4: - 
Príloha č. 5: VOP 
Príloha č. 6:          SLA 

 
 
 
V Bratislave, dňa: 
 
Za Prenajímateľa: 

V Bratislave, dňa:  
 
Za Nájomcu: 

 
 
 
 

_______________________________ 
Jozef Pojedinec 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) 

 
 
 
 

_______________________________ 
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.  

výkonný riaditeľ 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) 

 
 

_______________________________ 
Ing. Jarmila Mikušová 
členka predstavenstva 

a výkonná riaditeľka pre financie 
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) 

 
 
 

 
 

 
 

Komentár od [lk4]: BTB zverejňuje na webe 

Komentár od [HK5R4]: Ale BTS zverejňuje/notifikuje v CRZ 
takže toto zostane 



NÁVRH - PLÁN ZASADNUTÍ P-BTB v prvom polroku 2018: 

 

Január 2018:  17.1., 31.1.   

Február 2018: 14.2., 28.2. 

Marec 2018: 14.3., 28.3. 

Apríl 2018: 11.4., 25.4. 

Máj 2018: 16.5., 30.5 

Jún 2018: 13.6., 27.6. 

 

Navrhovaný čas – vždy od 16.00 hod. 

 



NÁVRH - Priority BTB na rok 2018: 

1. Pokračovanie v rozvíjaní témy SMART Bratislava 

- Rozšírenie wifi siete v Starom meste, s úvodnou stránkou a layoutom v správe BTB (možnosť 

kreovať a napĺňať obsah, vytvárať ankety pre užívateľov, získavať relevantné údaje ap.) 

- Upgrade a aktualizácia touch screen panelov v TIC-u Klobučnícka 

- Inštalovanie interaktívnych touch screen panelov na strategických miestach vysokého výskytu 

návštevníkov  a vstupných miestach do Bratislavy 

- Umiestnenie smart mobilného infopointu v centre mesta (Nám. E. Suchoňa) 

2. História a kultúra Bratislavy 

- Podujatia a prezentácie venované výročiu založenia 1. Československej republiky na Slovensku 

a v ČR (spolupráca s kultúrnymi inštitúciami zriadenými MagiBA) 

- Pokračovanie v úspešnej spolupráci s Magi BA na projektoch Korunovačné dni v Bratislave 

a Bratislavské mestské dni 

- Korunovačný foto – video point 

3. Prezentácia a propagácia destinácie 

- Veľtrhy, výstavy a prezentácie v súlade so strategickým zameraním BTB a v súlade s trendmi 

a vývojom na medzinárodnom trhu CR, spolupráca so zahraničnými zastúpeniami MDaV SR 

- Dominancia online propagácie destinácie (bloggeri, vloggeri, tvorba vlastných príspevkov 

prezentujúcich atmosféru „lokálnosti“ a autenticity destinácie, online cielená kampaň 

s vysokou mierou efektivity, dominancia videí a contentu, ktorý je momentálne globálne 

žiadaný) 

- Väčšia interakcia s miestnym obyvateľstvom a návštevníkmi, zapájanie ich do súťaží, získavanie 

tipov na obľúbené miesta ap., získavanie a zdieľanie ich obsahu na našich komunikačných 

kanáloch 

4. MICE 

- Koncepčné budovanie MICE destinácie v zmysle pilierov a  výstupov MICE stratégie na roky 

2018 – 2020 

- Content marketing (automoto, ambasádorský program ap.) 

- FAM trip 2018, 

- Osvetové a vzdelávacie aktivity pre komunitu – MICE DAYS (stakeholderi, poskytovatelia 

služieb ap.) 



Ferien Messe Viedeň Rakúsko 11.-14.1.2018 veľtrh

SITE + MPI Global Forum Rím Taliansko 12.-14.1.2018 MICE vzdelávanie, workshop

Conventa Ljubljana Slovinsko 24.-25.01.2018 MICE, veľtrh

FITUR Madrid Španielsko 17.-21.01.2018 veľtrh

Street of Kings and Emperors General Assembly Rakúsko/DE/SR marec/apríl 2018 workshop, valné zhromaždenie

Holiday World Praha Česká republika 15.-18.02.2018 veľtrh

ECM Spring Meeting, Reykjavik Island 21.-24.02.2018 vzdelávanie, konferencia

Utazás Budapešť Maďarsko 01.-04.03.2018 veľtrh

ITB Berlín Nemecko 07.-11.03.2018 veľtrh, vzdelávanie

ICJ MICE Advantage, Marburg Nemecko 15.-17.3.2018 MICE vzdelávanie, workshop

European City Breaks Press Event, Amsterdam Holandsko apríl - upresní sa prezentácie novinárom, blogerom

IMEX Frankfurt  Nemecko 15.-17.05. 2018 veľtrh /MICE/, vzdelávanie

ECM Annual Meeting & General Assembly, Malmö Švédsko 13.-16.6.2018 valné zhromaždenie, vzdelávanie

City Fair Londýn Veľká Británia 10.-11.06.2018 vzdelávanie

The Meetings Show Londýn Veľká Británia 27.-28.6.2018 MICE veľtrh

Kráľovské dni, Székesfehérvár Maďarsko august - upresní sa destinačná prezentácia BA

ECM Summer School, Thessaloniki Grécko 25.-29.8.2018 MICE vzdelávanie

Tourmis Users workshop (ECM) Rakúsko upresní sa workshop, vzdelávanie

European City Breaks Press Event, Londýn Veľká Británia september - upresní sa prezentácie novinárom, blogerom

Pozsonyi Piknik, Budapešť Maďarsko september - upresní sa destinačná prezentácia BA

City Cards Expert Meeting, Zürich(ECM) Švajčiarsko 04.-05.10.2018 vzdelávanie, workshopy

TIC Expert Meeting, Lviv (ECM) Ukrajina 25.-26.10.2018 vzdelávanie, workshopy

#DTTT Global - digitálny marketing (ECM), Helsinki Fínsko 29.-30.11.2018 vzdelávanie

Brusel -Association Sales mission/MICE/ Belgicko upresní sa MICE

WTM Londýn Veľká Británia 05.-07.11.2018 veľtrh, vzdelávanie

IBTM Barcelona Španielsko 28.-30.11.2018 veľtrh /MICE/

Oslavy výročia vzniku 1. Československej republiky, Praha Česká republika upresní sa destinačná prezentácia BA

Slovenské/Bratislavské dni vo Viedni Rakúsko upresní sa destinačná prezentácia BA

Slovenské/Bratislavské dni v Krakowe/Waršave Poľsko upresní sa destinačná prezentácia BA

Predbežný plán ZPC 2018 Bratislava Tourist Board


