Dôvodová správa
Návrh na zriadenie Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie 

Zriaďovaleľ: Mesto Žilina
Pri súčasnej organizácii cestovného ruchu v štáte a legislatívou neupravenej formy postavenia turistických informačných kancelárii  (ďalej len „TIK“) a ich financovania je forma príspevkovej organizácie najefektívnejšia a najviac produktívna v podmienkach mesta, akým je Žilina. TIK je napojená na rozpočet samosprávy a popri tom má možnosť čiastočne podnikať, avšak nie za účelom zisku, ale za účelom znižovania nákladov na jej hlavnú činnosť. Pri tejto právnej forme je TIK oprávnená čerpať aj financie z finančných zdrojov Európskej únie.
Dôvod zriadenia Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie Mesta Žilina k 1. 10. 2007
V dobe, keď už aj menšie mestá na Slovensku majú vlastné turistické informačné kancelárie s kompletnou ponukou pre účastníkov cestovného ruchu ako aj pre domáce obyvateľstvo, krajské mesto Žilina nemalo dostatočne pokrytú túto službu.
Mesto urobilo prvé kroky pred niekoľkými mesiacmi tak, aby na začiatku letnej turistickej sezóny mohlo otvoriť prevádzku Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina. Po prípravných krokoch sa podarilo 4. júla 2007 slávnostne otvoriť TIK mesta Žilina. Prevádzka TIK-u sa nachádza v prenajatých priestoroch bývalej fary na Farských schodoch č. 7. Ide o atraktívnu lokalitu, dobre dostupnú a ľahko identifikovateľnú, ale vzhľadom na veľkosť poskytnutej kancelárie je to nateraz dočasné riešenie. Mesto bude ďalej pracovať na získaní vhodných priestorov tak, aby mohla TIK dostatočne kapacitne, personálne, prevádzkovo a odborne poskytovať služby v plnom rozsahu európskeho štandardu služieb. Žilina a okolie má obrovský turistický potenciál a rozvoj cestovného ruchu je zadefinovaný ako kľúčová priorita súčasného vedenia mesta. Vedenie mesta rozhodlo, že v čo najkratšom termíne po tom čo bola Turistické informačná kancelária mesta Žilina otvorená, zriadi príspevkovú organizáciu TIK mesta Žilina. Dôvodom tohto rozhodnutia je umožnenie plnej funkčnosti TIK.

Charakteristika organizácie:
A/ Hlavná činnosť:
Hlavným poslaním Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie je propagovať mesto Žilina a región Horného Považia v záujme rozvoja podnikania a rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu (CR).
V tejto súvislosti Turistická informačná kancelárie mesta Žilina, príspevková organizácia zabezpečuje:

	Zber, aktualizáciu a bezplatné poskytovanie informácií o inštitúciach, podnikoch a firmách v meste, ubytovacích a stravovacích zariadeniach mesta a regiónu, službách, kultúrnych pamiatkach, prírodných atraktivitách, kultúrnych a športových podujatiach a pod.

Cieľom je poskytnúť rôznej klientele čo najširšiu ponuku aktuálnych informácií a služieb. Turistickej klientele ponúknuť spracované informácie ohľadom možností na trávenie voľného času na Hornom Považí v podobe rôznych typov pobytových programov, pre domácich obyvateľov kompletný prehľad  služieb v meste a pre obchodnú klientelu ponuku podnikateľských subjektov. Ponuka bude k dispozícii nielen v TIK-u, ale aj v podobe tlačených propagačných materiálov, prostredníctvom prezentácie na internetovej stránke mesta, pravidelných prehľadov kultúrneho a športového diania, ktoré sú poskytované telefonicky                a e-mailovou poštou.
	V rámci hlavnej činnosti zabezpečuje TIK aj edičnú a propagačnú činnosť (vydávanie a distribúcia propagačných materiálov, výroba propagačných predmetov, propagácia mesta prostredníctvom internetovej stránky mesta www.zilina.sk, propagácia formou reklám v celoslovenských a zahraničných propagačných materiáloch a v médiách, účasť na výstavách CR a tlačových konferenciách. V tejto súvislosti je jednou z náplní TIK aj koordinácia subjektov CR v regióne pri vydávaní spoločných propagačných materiálov a pri spoločnej propagácií na výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí.

TIK mesta Žilina sa stane členom Asociácie informačných centier Slovenska (AICES) -   neziskovej organizácie, zastrešujúcej Turistické informačné centrá na Slovensku. TIK je zapojený do „Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu“ (NUTIS) a zodpovedá za pravidelné napĺňanie a aktualizáciu v spolupráci s koordinátorom  pre Žilinský kraj – Informačným centrom Mesta Liptovský Mikuláš. 
B/ Vedľajšia hospodárska činnosť (VHČ):
V rámci VHČ TIK zabezpečuje: sprostredkovanie ubytovania, sprievodcovskú, faxovú a inzertnú službu, obchodnú činnosť, cestovné poistenie a poistenie záchrany v horách a predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia.

Prevádzková doba (v roku 2007, počet pracovníkov 3) 
	Pondelok – Piatok:	8.00	do	17.00
	Sobota:		9.00	do	14.00
Prevádzková doba (v roku 2008, počet pracovníkov 3+1 + brigádnici na leto) 
	Turistická sezóna (15. jún – 15. september):
	Pondelok – Piatok:	8.00	do	17.00
	Sobota:		9.00	do	14.00
	Nedeľa:		9.00	do	14.00

	Mimo-sezóna (16. september – 14. jún):
	Pondelok – Piatok:	8.00	do	17.00
	Sobota:		9.00	do	14.00

Aktuálny a plánovaný stav pracovníkov:
V  Turistickej informačnej kancelárii mesta Žilina, príspevkovej organizácii budeme v roku 2007 zamestnávať   3 pracovníkov v trvalom pracovnom pomere (riaditeľ,                  2 pracovníci vo funkcii SOR). Ekonomicko-personálne činnosti budú zabezpečované externou službou.
V  roku 2008 plánujeme v organizácii zamestnávať 4 pracovníkov v trvalom pracovnom pomere (riaditeľ, 3 pracovníci vo funkcii SOR). Ekonomicko-personálne činnosti budú zabezpečované externou službou. Zároveň budeme žiadateľom o pracovníka z ÚPSVaR na výkon absolventskej praxe. Počas letnej turistickej sezóny budeme zamestnávať aj brigádnikov.
     3. Objem mzdových prostriedkov
Objem mzdových prostriedkov je stanovený v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003. Je stanovený pre                (v roku 2007 troch) v roku 2008 pre 4 trvalých pracovníkov a pre brigádnikov na zabezpečenie prevádzky počas turistickej sezóny.
Príspevok zriaďovateľa

Príspevok zriaďovateľa bude použitý na zabezpečenie úloh hlavnej činnosti v súlade s bodom 1. A, na rok 2007 v sume 750 000,-- Sk na zabezpečenie bežných výdavkov TIK-u.






Edičná činnosť a propagácia
A/ V oblasti propagácie na výstavách CR plánujeme v roku 2008 nasledovnú účasť: 
V spolupráci s Mestom Žilina a Žilinským samosprávnym krajom: GO Brno,                     ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha a jedna výstava na Poľskom trhu.
	Účasť na ďalších výstavách CR budeme zvažovať podľa aktuálnej ponuky Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR), ktorá zabezpečuje ponuku bezplatnej účasti subjektov samospráv na výstavách CR. 
B/ Vydávanie propagačných materiálov:
	Výroba a tlač informačno-orientačného plánu centra mesta Žilina.

Mapa mesta Žilina s podrobnými informáciami o CR a ponukou najvýznamnejších subjektov cestovného ruchu v Žiline a okolí.
Vydanie podrobného informačného prospektu turistickej ponuky pre návštevníkov Žiliny a okolia.
Celoročná príprava pre vydanie Turistického sprievodcu Žiliny a okolia (texty, fotografie, turistické ponuky).
Spolupráca s VÚC Žilina a SACR Bratislava na príprave spoločných propagačných materiálov.
V spolupráci s komerčnými vydavateľmi a firmami zabezpečenie výroby suvenírov a predmetov s témou Žiliny (pohľadnice, pexeso, tričká, drobné upomienkové predmety...)
             C/ Internetová stránka
	      Priebežná aktualizácia web stránky Mesta Žilina www.zilina.sk,  dopĺňanie textov        
                 a fotografií, rozšírenie ponuky podnikateľským subjektom. Počiatočné práce na  
                 ďalšej podrobnejšej web - stránke TIK-u.
             D/ TIK bude naďalej spolupracovať s  koordinátorom  pre Žilinský kraj –  
      Informačným centrom Mesta Liptovský Mikuláš pri napĺňaní a aktualizácii 
     „Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu“ (NUTIS). 
E/ Ďalšia propagácia
    TIK bude priebežne spracovávať tlačové informácie o aktuálnej ponuke v CR, 
    kultúre, športe v meste a regióne a tieto prehľady bude ďalej distribuovať 
     podnikateľom v cestovnom ruchu a médiám.


M e s t o  Ž i l  i n a

Z R I A Ď O V A C I A    L I S T I N A 


Mestské zastupiteľstvo v Žiline podľa § 21 ods. 5 písm. b/ a ods. 9  zákona                            č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. l/ zákona SNR                                  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z r i a ď u j e

príspevkovú organizáciu mesta Žilina s názvom:

Turistická informačná kancelária mesta Žilina, príspevková organizácia

1/ Identifikácia  (označenie príspevkovej organizácie)
Zriaďovateľ: Mesto Žilina

Názov: Turistická informačná kancelária mesta Žilina, príspevková organizácia
Sídlo: Farské schody 7, 010 01  Žilina
Štatutárny orgán: štatutárny zástupca / riaditeľ / vedúci
Identifikačné číslo: ......................................
Forma hospodárenia: príspevková organizácia  Mesta Žilina
Deň  zriadenia: 1. 10. 2007
Doba trvania: neurčitá

2/ Základné hlavné a doplnkové činnosti príspevkovej organizácie

      Turistická informačná kancelária mesta Žilina, príspevková organizácia zabezpečuje, aktualizuje a poskytuje podrobné informácie o Žiline a regióne Horného Považia pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu - hlavná činnosť - v nasledujúcich informačných okruhoch:

a/ Prírodné atraktivity
b/ Kultúrno-spoločenské atraktivity
c/  Kultúrne a športové podujatia
d/  Pobytové programy
e/  Ubytovacie a stravovacie zariadenia regiónu
f/  Šport a organizované športové aktivity
g/  Prehľad poskytovateľov služieb
h/  Inštitúcie, podniky, firmy na území mesta 
ch/   Informácie o samospráve
  i/   Publikačná a edičná činnosť
j/   Propagačná činnosť 
k/   Možnosti dopravného spojenia 
l/   Rôzne
Doplnková činnosť:
a/  Predaj poistenia a poistenia záchrany v horách
b/  Predaj vstupeniek na športové a kultúrne podujatia


Príspevková organizácia vykonáva so súhlasom zriaďovateľa – Mesta Žilina (uznesenie MZ č. ..................................) podnikateľskú činnosť, a to v rozsahu oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušným orgánom štátnej správy (tejto) príspevkovej organizácii. Sem patrí nasledovná činnosť - vedľajšia hospodárska činnosť:
a/  Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
b/  Vydavateľská činnosť  
c/  Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
d/  Reklamná, propagačná a inzertná činnosť 
e /  Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a faxových služieb

Oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti (živnostenské oprávnenia, koncesné listiny a pod.) musia byť pripojené k tejto zriaďovacej listine.

3/ Spravovanie majetku príspevkovou organizáciou

Právo správy k uvedenému majetku slúži výlučne na zabezpečovanie činností organizácie (predmetu činnosti) v súlade s touto zriaďovacou listinou.
Hodnota hnuteľného majetku predstavuje ku dňu 1. 10. 2007 42 792,70 Sk, slovom štyridsaťdvatisícsedemstodeväťdesiatdva slovenských korún a 70/100. Z toho hodnota – DHM predstavuje 40 278,70 a OTE sumu 2 514,-- Sk (viď zmluva o prevode správy majetku Mesta Žilina č. 139/právne/2007). 

4/ Štatutárny orgán príspevkovej organizácie

 Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie je štatutárny zástupca/vedúci príspevkovej organizácie/riaditeľ príspevkovej organizácie.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline, na návrh primátora mesta Žilina vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie štatutárneho zástupcu príspevkovej organizácie.

5/ Charakter príspevkovej organizácie
Turistická informačná kancelária mesta Žilina, príspevková organizácia je samostatnou právnickou osobou a musí byť napojená na rozpočet mesta príspevkom alebo odvodom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu v zmysle § 21 ods. 5 písm. b/ a ods. 9  zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Finančný vzťah medzi mestom a príspevkovou organizáciou je určovaný záväznými úlohami a limitmi, príp. aj ďalšími úlohami určenými zriaďovateľom.

6/ Štatút príspevkovej organizácie

Zriaďovateľ – Mesto Žilina schvaľuje "Štatút príspevkovej organizácie", v ktorom sa bližšie upraví postavenie a právne pomery príspevkovej organizácie, ako aj finančné                        a majetkové postavenie príspevkovej organizácie a práva a povinnosti zriaďovateľa.

 V Žiline, dňa 27. 8. 2007






za zriaďovateľa:


                 Ivan Harman
                        primátor mesta Žilina







Š T A T Ú T
Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie
________________________________________________________________
Č A S Ť I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
čl. 1
Účel štatútu
 /1/ Štatút príspevkovej organizácie Mesta Žilina Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie (ďalej len „TIK“)  vymedzuje postavenie a právne pomery príspevkovej organizácie (ďalej len „organizácie“), ako aj finančné a majetkové postavenie organizácie, orgány organizácie a práva a povinnosti zriaďovateľa príspevkovej organizácie, zásady jej hospodárenia, menovanie štatutárneho zástupcu príspevkovej organizácie,  jeho základné práva a povinnosti.

 /2/ Príspevková organizácia je organizačným útvarom mesta, ktorý slúži predovšetkým na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta a na spravovanie majetku zriaďovateľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta Žilina a taktiež                             k efektívnemu zhodnoteniu majetku mesta v súlade s platnou právnou úpravou (najmä § 4 ods. 3 a § 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

 /3/ Štatút príspevkovej organizácie je záväzný pre všetkých pracovníkov príspevkovej organizácie.



Č A S Ť II.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
čl. 2
Postavenie a riadenie príspevkovej organizácie
a vzťah k zriaďovateľovi

 /1/ Príspevková organizácia je samostatnou právnickou osobou Mesta Žilina, a je na rozpočet mesta  zapojená príspevkom alebo odvodom, a to podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
V právnych vzťahoch vystupuje vlastným menom a nadobúda práva a zaväzuje sa odo dňa svojho zriadenia v súlade s platnou právnou úpravou a rozhodnutiami zriaďovateľa.

 /2/ Príspevkovú organizáciu spravujú:
- mestské zastupiteľstvo
- primátor mesta
- štatutárny zástupca / vedúci organizácie / riaditeľ príspevkovej organizácie

 /3/ Zriaďovateľ garantuje a kontroluje činnosť príspevkovej organizácie a v prípade zistených nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

čl. 3
Mestské zastupiteľstvo

 /1/ Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
- začleňovať ďalší majetok do organizácie, 
- zrušovať, rozdeľovať a zlučovať organizáciu,
- právo vymedzovať predmet činnosti a meniť ho, príp. určovať  ďalšie činnosti nad rámec 
  verejnoprospešných činností v súlade  s platnou právnou úpravou,
- schvaľovať štatút organizácie a jeho zmeny,
- právo sledovať ako si organizácia plní svoje základné úlohy,
- právo vymenúvať a odvolávať štatutárneho zástupcu / vedúceho / riaditeľa                  
  a vymedzovať mu jeho práva, povinnosti a zodpovednosť,
- právo schvaľovať zásady pre vnútornú organizáciu príspevkovej  organizácie,
- schvaľovať prijatie úveru a združovanie prostriedkov,
- schvaľovať koncepciu rozvoja príspevkovej organizácie.

 /2/ Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť na rozhodnutie aj inú otázku, pokiaľ je to dôležité a nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia oprávnených záujmov mesta.

čl. 4
Primátor mesta
 Primátorovi mesta je vyhradené vo vzťahu k príspevkovej organizácii najmä:
- právo vykonávať kontrolu organizácie a jej činnosti
- právo sledovať ako si organizácia plní svoje úlohy
- právo navrhovať mestskému zastupiteľstvu vymenovanie štatutárneho zástupcu / vedúceho /  
  riaditeľa príspevkovej organizácie ako aj podávať návrh na jeho odvolanie. 

čl. 5
Hlavný kontrolór mesta

 /1/ Hlavný kontrolór mesta je oprávnený vykonávať kontrolu :
- celkovej činnosti príspevkovej organizácie
- nakladania s majetkom obce a majetkovými právami mesta
- nakladania s finančnými prostriedkami
 
/2/ Hlavný kontrolór je oprávnený za účelom výkonu kontrolnej činnosti najmä nahliadať do všetkých účtovných, finančných a majetkových evidencií a podkladov príspevkovej organizácie.
čl. 6
Štatutárny orgán
/1/ Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie je štatutárny zástupca / riaditeľ / vedúci príspevkovej organizácie, ktorého na dobu neurčitú menuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta.

Riaditeľ zastupuje príspevkovú organizáciu navonok.
/2/ Riaditeľ príspevkovej organizácie je pracovníkom príspevkovej organizácie a zodpovedá za svoju činnosť mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta v rozsahu tohto štatútu.
/3/ Riaditeľ riadi činnosť príspevkovej organizácie a jej jednotlivých útvarov a koná vo všetkých veciach, ktoré nie sú vyhradené mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi mesta, najmä zodpovedá za:
	riadne hospodárenie s majetkom Mesta v súlade s platnou  právnou úpravou                         a Zásadami hospodárenia s majetkom  Mesta Žilina,

riadne plnenie úloh vyplývajúcich z predmetu činnosti  príspevkovej organizácie,
plnenie úloh vyplývajúcich zo schválenej koncepcie rozvoja  organizácie, ktorej návrh predkladá na schválenie  zriaďovateľovi,
dôsledné plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta.

/4/ Ďalej riaditeľovi príspevkovej organizácie prislúcha najmä:
- vopred sa vyjadrovať o právnych úkonoch vyžadujúcich súhlas  mestského zastupiteľstva 
  alebo primátora mesta
- zostavovať návrh rozpočtu a účtovnej závierky organizácie
- podávať dvakrát ročne mestskému zastupiteľstvu správu o činnosti  organizácie a primátorovi mesta štvrťročne správu o činnosti.

/5/ Ďalšie práva a povinnosti riaditeľa a ostatných pracovníkov príspevkovej organizácie určuje Organizačný poriadok príspevkovej organizácie.


Č A S Ť III.
FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE
čl. 7
Zásady hospodárenia
/1/ Organizácia hospodári s vecami a s majetkovými právami, zverenými jej pri zriadení,                  a ďalej s vecami a s majetkovými právami nadobudnutými v priebehu jej činnosti,                         a to v prospech rozvoja mesta a jeho obyvateľov.

/2/ Organizácia je povinná zverený majetok spravovať so starostlivosťou riadneho hospodára.
Je oprávnená majetok držať, užívať a brať úžitky a nakladať s ním v súlade s platnou právnou úpravou a so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Žilina.

/3/ Pri správe zvereného majetku je organizácia povinná ho chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
/4/ Organizácia je povinná viesť predpísaným spôsobom účtovníctvo, zostavovať ročnú účtovnú závierku a ďalšie evidencie v súlade s platnou právnou úpravou.

čl. 8
Finančné hospodárenie

/1/ Finančné hospodárenie príspevkovej organizácie sa riadi platnou právnou úpravou.
/2/ Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, prostriedky vlastných finančných fondov, prostriedky prijaté od iných subjektov. 

Č A S Ť IV.
VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE
čl. 9
Vnútorná organizácia
Bližšie vymedzenie vnútornej organizácie príspevkovej organizácie upravuje Organizačný poriadok Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie.  
čl. 10
Poradné orgány štatutárneho zástupcu
/1/ Za účelom posúdenia niektorých závažných úloh riadenia, a na vytvorenie predpokladov pre správne rozhodovanie môže riaditeľ zriadiť poradné orgány.
/2/ Bližšie podmienky organizácie, zriaďovania a fungovania poradných orgánov príspevkovej organizácie môžu byť vymedzené v jej organizačnom poriadku.

Č A S Ť  V.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
čl. 11
/1/ Štatutárny zástupca / riaditeľ príspevkovej organizácie / vedúci príspevkovej organizácie je povinný zabezpečiť oboznámenie všetkých pracovníkov s týmto štatútom najneskôr do 5 dní od prijatia do pracovného alebo iného obdobného právneho vzťahu.
Je tiež povinný oboznámiť pracovníkov príspevkovej organizácie s jeho prípadnými zmenami, alebo doplnkami.
 /2/ Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto štatútu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo                         v Žiline.
 /3/ Tento štatút bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 27. augusta 2007.

V Žiline dňa, 27.  augusta 2007



            Ivan Harman
---------------------------------                                             -------------------------------------------        
      primátor mesta Žilina 			                     riaditeľ príspevkovej  organizácie
									TIK mesta Žilina

