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1. Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 
návrh na vystúpenie Mestskej časti Bratislava-Rača ako člena z organizácií cestovného 

ruchu - OOCR Malé Karpaty  a Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Uznesenie Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-

Rača  

 

 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na vystúpenie Mestskej časti Bratislava-Rača 

ako člena z organizácií cestovného ruchu - OOCR Malé Karpaty  a Združenie miest 

a obcí Malokarpatského regiónu. 
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3. Dôvodová správa  

Tento návrh predkladáme na základe skutočnosti, že dňa 8.6.2016 sme ako MČ Bratislava-Rača 

vstúpili do členstva v oblastnej organizácii cestovného ruchu „Malé Karpaty“ uznesením UZN 

169/17/05/16/P, ktoré schválili poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Za tieto tri roky sme 

nezaznamenali žiadny posun našej Mestskej časti a na základe informácií od znalejších kolegov, 

konkrétne kolegyne pani Debnárovej, ktorá bola aktívna na stretnutiach. Na stretnutí s pani 

Debnárovou som nadobudla informácie k danej organizácii: „To je organizácia založená Modrou na 

podporu okrem iného aj na propagáciu aktivít obci, ktoré sú jej členmi. My sme sa tam stali členmi 

kvôli podpore vinárskej turistiky, ale zatiaľ sa to viacerým z nás javí skôr ako podporný prostriedok 

pre Modru, ktorá je zakladajúcim členom. Na poslednom stretnutí sme žiadali konkrétny plán 

činnosti a väčšiu podporu pri propagácii našich podujatí. My by sme sa potrebovali zamerať skôr na 

Bratislavské kampane alebo potom ešte aj na západoslovenské.“ 

 

Dňa 19.1.2006 sme ako MČ Bratislava-Rača vstúpili aj do členstva v Združení miest a obcí 

Malokarpatského regiónu. Taktiež som sa pýtala na minulosť a odpoveď pani Debnárovej bola: 

„Ako protihodnotu za to dostávame iba informácie, ktoré máme aj cez iné informačné kanály. 

Výhodu vidím v tom, že je to priestor na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi starostami obci na 

jednom území, prípadne v rámci Malokarpatského regiónu. Nevýhodou je, že účasť tých obci je dosť 

slabá a tiež ich členský príspevok je neporovnateľný s naším. Nevýhodu tiež vidím v zdvihnutí výšky 

členského v pomere toho, čo za to dostaneme.“ 

 

Máme za to, že ku dnešnému dňu neevidujeme žiadny prínos členstva v daných organizáciách a 

združeniach. Každým rokom sa členstvo v organizáciách a združeniach zvyšuje na základe nárastu 

počtu obyvateľov a prínos pre našu MČ nie je žiadny. Za členstvo v oblastnej organizácii cestovného 

ruchu „Malé Karpaty“ ročne platíme 500 eur a do Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu 

sme ročne prispievali 865 eur a v tomto roku nám už zaslali faktúru na 1 105 eur. 

 

Verím, že vďaka naším kolegom vieme marketing propagovať omnoho efektívnejšie a lepšie 

zacieliť na našu cieľovú skupinu, ktorá je prioritne v Bratislave a nie v okolitých obciach. Preto je 

zbytočné platiť do organizácií cestovného ruchu nemalé finančné náklady, ktoré sú mimo Bratislavy. 

Naším cieľom je zamerať sa na turistov hlavného mesta a ich pritiahnuť do našej mestskej časti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Stanoviská stálych komisií  

  materiál: Návrh na vystúpenie Mestskej časti Bratislava-Rača ako člena z organizácií cestovného ruchu - OOCR Malé Karpaty  a Združenie 

miest a obcí Malokarpatského regiónu. 

    Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a 

majetková    

  

Komisia životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu a 

dopravy 

  

 

Komisia školská, 

kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania a 

vinohradníctva 

KŠKŠaPPaV neprijala žiadne stanovisko a 

požiadala o doplnenie materiálu 

k návrhu o  vystúpenie Mestskej časti Bratislava-

Rača ako člena z organizácií cestovného ruchu -  

OOCR Malé Karpaty a Združenie miest a obcí 

Malokarpatského regiónu 

A  

Komisia sociálna a 

bytová  
  

 

 

 

 


