Zápisnica z valného zhromaždenia
oblastnej organizácie cestovného ruchu
Bratislavská organizácia cestovného ruchu (ďalej len „BTB“),
ktoré sa konalo dňa 13. 12. 2018
v Primaciálnom paláci
Primaciálne nám. 1, Bratislava

1. Otvorenie
Valné zhromaždenie BTB (ďalej len „VZ-BTB“), ktoré bolo zvolané pozvánkou
predstavenstva BTB (ďalej len „P-BTB“), otvorila predsedníčka P-BTB pani Ing. Alžbeta
Melicharová o 16.00 hod.
Ing. Alžbeta Melicharová privítala všetkých prítomných členov BTB a ich zástupcov a
informovala o tom, že BTB má ku dnešnému dňu 77 + 1 (hlavné mesto SR Bratislava) členov.
Na prijatie uznesení o zásadných otázkach organizácie je v zmysle zákona o stanov potrebný
súhlas viac ako 60 % všetkých členských obcí (t.j. hlavného mesta SR Bratislava) a súčasne
viac ako 60 % všetkých ostatných členov, t.j. 47 ostatných členov. Na prijatie ostatných
uznesení je potrebný súhlas viac ako polovice prítomných členov.
Ing. Alžbeta Melicharová konštatovala, že na uznášaniaschopnosť VZ-BTB je
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov BTB, t.j. 40 členov. Aktuálne je
prítomných 60 + 1 členov, t.j. VZ- BTB je uznášaniaschopné.
Členovia BTB boli informovaní o skutočnosti, že priebeh VZ-BTB sa nahráva.
Následne predsedníčka P-BTB oboznámila prítomných s programom VZ-BTB
a zároveň informovala prítomných, že k navrhovaným bodom programu boli všetkým členom
BTB elektronicky zaslané podklady.
Navrhovaný program VZ-BTB:
1. Otvorenie
2. Voľba orgánov VZ-BTB
3. Účtovná závierka BTB za rok 2017
4. Opravná účtovná závierka BTB za rok 2016
5. Výška a lehota splatnosti členského pre členov BTB na rok 2019
6. Informácia DR-BTB – zhodnotenie činnosti za rok 2018
7. Rozpočet BTB na rok 2019
8. Plán práce BTB na rok 2019
9. Rôzne
10. Záver
O navrhovanom programe dala predsedníčka P-BTB hlasovať.
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HLASOVANIE O NAVRHNUTOM PROGRAME
PRÍTOMNÝCH: 61 + 1 (mesto)
ZA: 61 + 1 (mesto)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 1
Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovný program:
1. Otvorenie
2. Voľba orgánov VZ-BTB
3. Účtovná závierka BTB za rok 2017
4. Opravná účtovná závierka BTB za rok 2016
5. Výška a lehota splatnosti členského pre členov BTB na rok 2019
6. Informácia DR-BTB – zhodnotenie činnosti za rok 2018
7. Rozpočet BTB na rok 2019
8. Plán práce BTB na rok 2019
9. Rôzne
10. Záver
________________________

2. Voľba orgánov VZ-BTB
Predsedníčka P-BTB predniesla návrh na voľbu orgánov VZ-BTB s nasledovným
obsahom:
za predsedajúceho: Ing. Alžbeta Melicharová
za zapisovateľa: JUDr. Lucia Kralovičová
za overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Petrovič, Ing. Michal Naď
za skrutátorov: Ing. Mgr. Daniela Chrančoková PhD., Mgr. Monika Výbochová, Mgr. Sabina
Šperglová a Ing. Silvia Renácsová
O prednesenom návrhu dala predsedníčka P-BTB hlasovať.
HLASOVANIE O NAVRHNUTÝCH ČLENOCH ORGÁNOV VZ-BTB
PRÍTOMNÝCH: 61 + 1 (mesto)
ZA: 61 + 1 (mesto)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 2
Za členov orgánov VZ-BTB boli zvolení:
za predsedajúceho: Ing. Alžbeta Melicharová
za zapisovateľa: JUDr. Lucia Kralovičová
za overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Petrovič, Ing. Michal Naď,
za skrutátorov: Ing. Mgr. Daniela Chrančoková PhD., Mgr. Monika Výbochová,
Mgr. Sabina Šperglová a Ing. Silvia Renácsová
________________________

2

3. Účtovná závierka BTB za rok 2017
4. Opravná účtovná závierka BTB za rok 2016
Predsedajúca po otvorení 3. a 4. bodu programu poukázala na dôvodové správy
k týmto bodom programu, ktoré boli elektronicky doručené všetkým členom BTB. Z týchto
vyplýva, že obe účtovné závierky už boli predmetom rokovania VZ-BTB dňa 14. 6. 2018.
Vzhľadom na skutočnosť, že neboli na VZ-BTB dňa 14. 6. 2018 z formálnych
dôvodov na strane hlavného mesta SR Bratislava (neboli prerokované mestským
zastupiteľstvom) schválené, pričom ich schválenie požaduje zákon, boli zaradené do
programu VZ-BTB opätovne.
Ani do dňa konania VZ-BTB, t.j. do 13. 12. 2018, stále nedošlo k prerokovaniu týchto
materiálov v mestskom zastupiteľstve, hlavné mesto SR Bratislava preto nebude môcť o
bodoch programu č. 3 a 4 hlasovať. Predsedajúca preto navrhla oba body programu stiahnuť,
pričom budú predložené na rokovanie nasledujúceho VZ-BTB.
HLASOVANIE O STIAHNUTÍ BODU Č. 3 Z ROKOVANIA VZ-BTB
PRÍTOMNÝCH: 61 + 1 (mesto)
ZA: 61 + 1 (mesto)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 3
Valné zhromaždenie BTB schvaľuje stiahnutie bodu č. 3 Účtovná závierka BTB za rok
2017 z rokovania.
___________________________
HLASOVANIE O STIAHNUTÍ BODU Č. 4 Z ROKOVANIA VZ- BTB
PRÍTOMNÝCH: 62 + 1 (mesto)
ZA: 62 + 1 (mesto)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 4
Valné zhromaždenie BTB schvaľuje stiahnutie bodu č. 4 Opravná účtovná závierka
BTB za rok 2016 z rokovania.
__________________________

5. Výška členského pre členov BTB na rok 2019
V rámci tohto bodu programu sa otvorila otázka výšky členského príspevku do BTB
na rok 2018.
Materiál k tomu to bodu programu bol doručený všetkým členom BTB elektronicky.
Návrh vychádza z toho, že v prípade tzv. ostatných členov nedochádza v porovnaní s rokom
2018 k žiadnej zmene.
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V prípade členského príspevku hlavného mesta SR Bratislava sa predpokladá
navýšenie. Rozpočet hlavného mesta SR Bratislava však bude ešte predmetom schvaľovania
mestského zastupiteľstva pravdepodobne vo februári 2019. Navrhnuté uznesenie preto vo
vzťahu k členskému príspevku hlavného mesta SR Bratislava neobsahuje konkrétnu sumu.
Valné zhromaždenie v zmysle článku IX. bodu 8. písm. g) stanov BTB a v zmysle §
17 ods. 6. písm. g) zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov.
Ide o rozhodnutie o zásadných otázkach organizácie a podľa článku IX. bodu 5. vety
2. stanov BTB a podľa ustanovenia § 17 ods. 4 vety 2. zákona č. 91/2010 Z.z. je takého
rozhodnutie prijaté, ak za návrh zahlasuje viac ako 60 % všetkých členských obcí a súčasne
viac ako 60 % všetkých ostatných členov.
Predsedajúca odprezentovala predložený návrh, ktorý bol členom doručený
elektronicky a dala o ňom hlasovať.
HLASOVANIE O NÁVRHU PREDSTVAVENSTVA NA URČENIE ČLENSKÉHO
PRÍSPEVKU DO BTB V ROKU 2019
PRÍTOMNÝCH: 62 + 1 (mesto)
ZA: 62 + 0
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (mesto)
NEBOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 5a
Valné zhromaždenie BTB schvaľuje predložený návrh výšky a lehoty členských príspevkov
členov BTB na rok 2019
a) v prípade Hlavného mesta SR Bratislava v 6 splátkach s lehotou splatnosti 31.1.2019,
28.2.2019, 31.3.2019, 15.4.2019, 30.6.2019 a 30.9.2019,
b) v prípade ostatných členov v celosti s lehotou splatnosti 31.1.2019.
Predsedajúca skonštatovala, že hlavné mesto SR Bratislava nehlasovalo za uznesenie týkajúce
sa určenia výšky a splatnosti členských príspevkov, preto BTB nemá v nasledovnom roku
zabezpečené žiadne príjmy (vrátane dotácie), preto ako štatutár bude nútená podať návrh na
likvidáciu BTB.
Predsedajúca dala slovo námestníčke primátora, pani Lucii Štasselovej, ktorá medzičasom
prišla na rokovanie VZ-BTB. Pani námestníčka pozdravila prítomných i v mene primátora.
Uviedla, že nové vedenie mesta sa bude snažiť o zlepšenie podmienok pre činnosť subjektov
pôsobiacich v cestovnom ruchu.
Následne bolo rokovanie VZ-BTB prerušené. Zástupkyňa hlavného mesta SR Bratislava
JUDr. Vyhlídalová a členovia predstavenstva Mgr. Buocik a Mgr. Svoreňová vyvolali
okamžité spoločné stretnutie u primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.
Program VZ-BTB bez ich prítomnosti pokračoval prezentáciou činnosti BTB, v rámci ktorej
výkonný riaditeľ BTB Ing. Mgr. Koniar, PhD. predstavil vedúcich oddelení BTB a následne
podrobne podal odpočet činností a aktivít BTB v roku 2018. Výkonný riaditeľ prezentoval
dosiahnuté top výsledky práce a kampaní za rok 2018, venoval sa plánovaným aktivitám pre
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rok 2019, vrátane strategických cieľov a priorít vychádzajúcich z marketingovej a
komunikačnej stratégie.
Program VZ-BTB pokračoval v rokovaní o schválenom programe bodom č. 5 o 18.30 hod.
Zástupkyňa hlavného mesta SR Bratislava predložila požiadavku na úpravu formulácie
návrhu uznesenia k bodu č. 5 a VZ-BTB pristúpilo k hlasovaniu o upravenom znení návrhu.
HLASOVANIE O UPRAVENOM NÁVRHU
PRÍSPEVKU DO BTB V ROKU 2019
PRÍTOMNÝCH: 63 + 1 (mesto)
ZA: 63 + 1 (mesto)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

NA

URČENIE

ČLENSKÉHO

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 5b
Valné zhromaždenie BTB schvaľuje predbežný návrh výšky členského príspevku
hlavného mesta SR Bratislava v sume 1 020 000,- Eur. Táto suma predbežného návrhu
sumy členského príspevku hlavného mesta SR Bratislava bude upravená v závislosti od
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava na rok 2019, ktorý bude schválený v mestskom
zastupiteľstve.
Valné zhromaždenie schvaľuje návrh výšky príspevkov členov BTB na rok 2019
v prípade ostatných členov podľa prílohy v celosti s lehotou splatnosti do 31. 1. 2019.
Návrh je prílohou zápisnice.
__________________________

6. Informácia DR-BTB – zhodnotenie činnosti za rok 2019
Predseda dozornej rady Mgr. Farkaš prezentoval nasledovnú informáciu DR-BTB:
„DR-BTB oceňuje, že P-BTB sa pravidelne stretáva a je plne funkčné. Je dobré, že sa v ňom
stretli ľudia s rôznymi pohľadmi na cestovný ruch a diskutuje sa v ňom o rôznych riešeniach
výziev, ktoré BTB každodenne rieši. Zároveň P-BTB robí rozhodnutia, ktoré BTB posúvajú
vpred.
Z pohľadu právnej a účtovnej funkčnosti BTB, DR-BTB môže s potešením skonštatovať, že
na základe námatkových kontrol predsedu DR-BTB a najmä kontroly Hlavného kontrolóra
mesta Bratislavy je zrejmé, že súčasný manažment organizácie pristupuje k riadeniu
organizácie zodpovedne a organizácia si plní svoje záväzky a povinnosti v zmysle zákona.“
__________________________

7. Rozpočet na rok 2019
Predsedajúca otvorila bod programu týkajúci sa rozpočtu.
Zástupkyňa mesta JUDr. Vyhlídalová navrhla upraviť znenie návrhu tak, aby rozpočet
BTB na rok 2019 vychádzal z toho, že disponibilné zdroje BTB na rok 2019 prestavujú sumu

5

2 345 290,- Eur, t.j. členský príspevok hlavného mesta SR Bratislava je na úrovni 1.020.000,Eur.
Predsedajúca súhlasila s úpravou návrhu predloženého VZ-BTB a VZ-BTB pristúpilo
k hlasovaniu.
HLASOVANIE O UPRAVENOM NÁVRHU ROZPOČTU BTB NA ROK 2019
PRÍTOMNÝCH 62 + 1 (mesto)
ZA: 62 + 1 (mesto)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 6
Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet BTB na rok 2019 s prihliadnutím k prijatému
uzneseniu k bodu č. 5, ktoré sa týka predbežného členského príspevku hlavného mesta
SR Bratislava.
Tento rozpočet sa upraví v závislosti od rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava na rok
2019, ktorý bude schválený v mestskom zastupiteľstve.
Predpokladané príjmy rozpočtu BTB sú
Disponibilné príjmy počas roka (predaj sprievodcovských služieb, predaj BC)
Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC a v
rámci Bratislava Card – City and region
Prenos kapitálových prostriedkov z dotácie MDV SR z roku 2018
Prenos vlastných zdrojov z predchádzajúceho roka

60 000,00 €
110 000,00 €
14 140,00 €
120 000,00 €

Členské pre rok 2019 (1 020 000 hl. mesto + 28 700 od ostatných členov)

1 048 700,00 €

Dotácia MDV SR pre rok 2019 (odhad podľa nároku v zmysle zákona)
Disponibilné zdroje celkom pre rok 2019
___________________________

992 450,00 €
2 345 290,00 €

8. Plán práce na rok 2019
Následne bol otvorený bod programu týkajúci sa plánu práce BTB na rok 2019 a tiež
rozpočtu dotačných zdrojov BTB na rok 2019. Východiskom bol materiál, ktorý bol
elektronicky zaslaný všetkým členom BTB pod názvom „Ročný plán aktivít BTB –
BRATISLAVA TOURIST BOARD 2019“, pričom vo vzťahu k rokovaniu VZ-BTB je
relevantná 1. tabuľka bez stĺpca F „členské“.
V rámci diskusie bola korigovaná chyba v písaní v bode 1.3.4 a VZ-BTB pristúpilo
k hlasovaniu.
HLASOVANIE O NÁVRHU
ZDROJOV NA ROK 2019
PRÍTOMNÝCH: 62 + 1 (mesto)
ZA: 62 + 1 (mesto)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

PLÁNU

PRÁCE

A ROZPOČTE

DOTAČNÝCH
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NEHLASOVAL: 0
BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 7
Valné zhromaždenie schvaľuje plán práce BTB na rok 2019 a rozpočet dotačných
zdrojov BTB na rok 2019.
Schvaľovaný materiál je prílohou tejto zápisnice.
___________________________

9. Rôzne
V rámci bodu Rôzne boli prítomní informovaní, že v rozpočte na rok 2018 bola na
odmeny orgánom BTB schválená suma 63.000,- eur, pričom z tejto položky sa plánované
výdavky na odmeny orgánom nevyčerpajú. Preto bolo predložený návrh na schválenie
odmien členom orgánov BTB (P-BTB a DR-BTB), ktorý bol odôvodnený nasledovne.
Predstavenstvo BTB zasadá takmer pravidelne minimálne dva krát za mesiac
s výnimkou letných mesiacov. Stav počtu prerokovaných materiálov a bodov na zasadnutiach
predstavenstiev BTB od 1. 1. 2018 do 12.12.2018 bol nasledovný:
- 20 zasadnutí P-BTB
- Prerokovaných 161 bodov (167 bodov, ak rátame aj podbody)
- Hlasovanie pri návrhu 143 uznesení
Pred každým zasadnutím P-BTB posiela PP-BTB členom materiály na naštudovanie.
Na každom P-BTB sa rokuje priemerne o 8 zásadných aktivitách ako sú napr. plány práce na
nasledujúci mesiac, priebežné čerpanie rozpočtu, komunikácia s verejnou správou, interné
smernice, účasti na veľtrhoch a prezentáciách, návrhy dohôd o spolupráci, pravidlá VO,
služobné cesty, a ďalšie. Pred každým zasadnutím P-BTB si jeho členovia musia naštudovať
10 až 30 strán textu a tabuliek. Jedno rokovanie P-BTB trvá v priemere 3 hodiny. Predsedovia
komôr venujú ďalší čas na zasadnutia komôr a komunikáciu so svojimi členmi. V roku 2018
sa práca počas rokovaní predstavenstva zefektívnila, všetky zasadnutia boli
uznášaniaschopné. Predstavenstvo sleduje čerpanie rozpočtu priebežne. Jednotliví členovia
predstavenstva majú v zmysle Uznesenia P-BTB 5/25012016 navyše vo svojej gescii
jednotlivé oblasti a to nasledovne:
- Strategické a koncepčné úlohy – L. Novacká a A.Smik,
- MICE – P. Petrovič,
- Veľtrhy a výstavy, eventy, – M. Naď,
- PR a komunikácia – A. Smik a M.Volek,
- Spolupráca na projektoch s hl. mestom SR – S. Svoreňová,
- TIC, CK a CA, infocesty – M.Volek,
- Prevádzka a financie – J. Buocik.
Dozorná rada BTB sa stretla štyri krát v roku 2018, svoju činnosť vykonávala s súlade
s právnymi predpismi, náhodne boli vykonané viaceré kontroly účtovných podkladov BTB
ako i plnení uznesení P-BTB. Zo zasadnutí DR-BTB sú vyhotovované zápisy. DR-BTB
nenašla počas roku 2018 žiadne závažné pochybenia v práci P-BTB. Výkonnej zložke boli
adresované niektoré upozornenia na administratívne pochybenia, čím sa predišlo závažnejším
chybám.
Prácu členov P-BTB a DR-BTB v roku 2018 je možné hodnotiť veľmi dobre.
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Zástupkyňa hlavného mesta SR Bratislava informovala, že nemá mandát hlasovať
o tomto bode programu.
Následne sa otvorila diskusia o charaktere tohto rozhodnutia a o právnom režime
schvaľovania v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. (t.j. či ide tzv. zásadnú otázku), ktorá bola
uzatvorená tak, že vzhľadom na to, že použitie finančných prostriedkov v súlade s riadne
schváleným rozpočtom BTB na rok 2018, nie je potrebné dosiahnuť 60% väčšinu (ust. § 17
ods. 4 uvedeného zákona).
Pán Fabián (TOUR4U, s.r.o.) navrhol VZ-BTB prijať uznesenie o mimoriadnej
jednorazovej odmene pre výkonného riaditeľa BTB v sume 500,- Eur.
HLASOVANIE O NÁVRHU P. FABIÁNA
PRÍTOMNÝCH: 62 + 1 (mesto)
ZA: 38
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 + 1 (mesto)
NEHLASOVAL: 21
BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 8
Valné zhromaždenie BTB schvaľuje mimoriadne jednorazové odmeny pre výkonného
riaditeľa BTB a to v sume 500,- eur brutto.
Valné zhromaždenie sa vrátilo k návrhu na odmeny pre členov orgánov BTB (DRBTB, P-BTB).
Vzhľadom na pohyby v rokovacej miestnosti sa pristúpilo k prezentácii prítomných
členov a až následne k hlasovaniu.
PRÍTOMNÝCH: 38 + 1 (mesto), t.j. VZ nedosiahlo uznášaniaschopnosť.
_______________________

10. Záver
Predsedajúca poďakovala prítomným za účasť na VZ BTB a krátko po 19 hod.
vyhlásila VZ BTB za ukončené.
V Bratislave dňa 13.12.2018
Predsedníčka VZ BTB: Ing. Alžbeta Melicharová _________________________
Zapisovateľka: JUDr. Lucia Kralovičová

__________________________

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Peter Petrovič

__________________________

Ing. Michal Naď

__________________________
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Skrutátori:
Mgr. Monika Výbochová

__________________________

Mgr. Sabina Šperglová

__________________________

Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD. __________________________
Ing. Silvia Renácsová

__________________________
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Určenie výšky a lehoty splatnosti čl.príspevkov BTB 2019
Členský príspevok obcí
Hlavné mesto SR Bratislava
Členský príspevok ostatných členov BTB (mimo obcí)
KOMORA č. 1
Poskytovatelia ubytovania v zmysle vyhlášky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú
klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaraďovaní do kategórií a tried
triedy 4* a 5* v kategórii č. 1:
Ubytovacie zariadenia (hotel) viac ako 100 izieb
Ubytovacie zariadenia (hotel) 51 až 100 izieb
Ubytovacie zariadenia (hotel) do 50 izieb
triedy 1* , 2 * , 3 * v kategórii č. 1 a 2:
Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) viac ako 100 izieb
Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) 51 až 100 izieb
Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) do 50 izieb
všetky triedy v kategórii 3,5,7:
Penzión/turistická ubytovňa viac ako 5 izieb
Penzión/turistická ubytovňa do 5 izieb
Kemping
Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb:
Kasíno
Bar/ nočný klub/diskotéka
Reštaurácia/Vináreň
Cukráreň/Pekáreň
Kaviareň
Asociácie , zväzy a združenia poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb
KOMORA č. 2
Cestovné kancelárie a agentúry
Sprievodcovia cestovného ruchu
Asociácie, zväzy a združenia CK,CA a sprievodcov
KOMORA č. 3
Konferenčné priestory > 1000 miest na sedenie
Konferenčné priestory < 1000 miest na sedenie
Profesionálni organizátori kongresových a s tým súvisiacich služieb
Eventové agentúry/organizátori podujatí/poskytovatelia animačných služieb
Podporný servis pre konferencie
Cateringové spoločnosti
Asociácie, zväzy a združenia profesionálov v MICE segmente
KOMORA č. 4
podnikateľské subjekty
Letisko/Stanica/Prístav
Dopravcovia/Požičovne automobilov, autobusov/Taxi
Kultúra/ Relax/ šport/ atraktivity
Odborné médiá/Vydavateľstvá s pôsobnosťou v CR
Ostatné podnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3)
nepodnikateľské subjekty
Rozpočtové a príspevkové organizácie Hl. mesta SR Bratislava,
Vysoké školy
Vysoké školy, výskumné a vzdelávacie inštitúcie
Neziskové organizácie (mimo skupín v komorách 1-3)
Občianske združenia (mimo skupín v komorách 1-3)
Ostatné nepodnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3)

členský príspevok
podľa rozpočtu
hl. mesta SR BA

Uznesenie VZ BTB č. 5b zo dňa 13.12.2018 so splatnosťou členského príspevku ostatných členov k
31.1.2019.

2019
600 €
600 €
550 €
500 €
500 €
450 €
330 €
330 €
330 €
1 100 €
500 €
330 €
330 €
330 €
650 €
200 €
200 €
400 €
600 €
600 €
600 €
600 €
600 €
600 €
1 000 €

1 100 €
600 €
330 €
330 €
360 €
190 €
190 €
190 €
190 €
190 €
190 €
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•
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rok

2015

2016

2017

2018

2019

Členské mesta
do BTB + ostatní
(v EUR)

724 921,-

922 000,-

970 000,-

1 020 000,-

1 020 000,-

+ 20 200,-

.+ 20 550,-

.+ 22 450,-

+ 28 700,-

+ 28 700,-

Dotácia (v EUR)

552 800,-

714 000,-

745 121,-

875 050,-

992 450,-

•
•
•
•
•
•

