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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 

 

1. zrušenie Turistickej informačnej kancelárie mesta Ţilina, príspevkovej 

organizácie, bez právneho nástupcu k 31.12.2011 

 

2. poverenie primátora Mesta Ţilina na zabezpečenie všetkých potrebných 

právnych, ekonomických a organizačných záleţitostí spojených so zrušením 

Turistickej informačnej kancelárie mesta Ţilina, príspevkovej organizácie 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

  

Rozpočtové a príspevkové organizácie moţno podľa § 21 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov zriadiť na plnenie úloh 

štátu, obce alebo vyššieho územného celku vyplývajúcich z osobitných predpisov. 

V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov  rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené 

rozhodnutím zriaďovateľa moţno zrušiť, meniť ich podriadenosť alebo spôsob financovania 

z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu alebo naopak rozhodnutím zriaďovateľa od 

prvého dňa nasledujúceho rozpočtového roka po predchádzajúcom písomnom súhlase 

ministerstva financií. Predchádzajúci písomný súhlas  ministerstva financií  sa nevyţaduje, ak 

rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia je zriadená osobitným zákonom, alebo ak 

jej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok. 

 Podľa § 21 ods. 12 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov je zriaďovateľ príspevkovej organizácie povinný ju zrušiť 

k 31.decembru roka, v ktorom zistí, ţe príspevková organizácia nespĺňa podmienky podľa odseku 

3. 

V súlade s  § 21 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov ak rozpočtová alebo príspevková organizácia zaniká 

zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa, 

ak osobitný zákon neustanoví inak. 
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Dňa 3. marca 2010 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 91/2010 

o podpore cestovného ruchu. Základným cieľom tejto právnej úpravy je najmä upraviť otázky 

zriaďovania, právneho postavenia, financovania a činnosti krajských a oblastných organizácií 

cestovného ruchu (OOCR) a formy spolupráce štátnych orgánov, orgánov samosprávy miest 

a obcí a podnikateľských subjektov a zdruţení v turizme s týmito organizáciami pri rozvoji 

turizmu. Mesto Ţilina spolu s ďalšími obcami prejavili záujem a v súčasnosti aj aktívne prebieha 

proces vzniku oblastnej organizácie cestovného ruchu. Zaloţením oblastnej organizácie 

cestovného ruchu sa v strednodobom horizonte posilní konkurencieschopnosť produktu 

cestovného ruchu v regióne Ţilina, začnú sa uplatňovať princípy trvalej udrţateľnosti, ktoré 

v konečnom dôsledku prinesú nárast návštevníkov a turistov,  a tým sa podnietia podnikateľské 

aktivity najmä na úrovní malých a stredných podnikateľov priamo aj nepriamo súvisiacich  

s odvetvím cestovného ruchu. 

Turistická informačná kancelária mesta Ţilina bola zriadená v októbri 2007 ako 

príspevková organizácia mesta. Hlavný predmet činnosti TIK mesta Ţilina je poskytovanie 

bezplatných informácií, propagačná a edičná činnosť. Na základe ţivnostenských 

oprávnení TIK mesta Ţilina vykonáva vedľajšiu hospodársku činnosť. 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe mesto Ţilina má záujem pokračovať v činnosti v oblasti 

cestovného ruchu zriadením OOCR, Turistická informačná kancelária prestane spĺňať účel, na 

ktorý bola zriaďovateľom zriadená a jej pôsobnosť v celom rozsahu zastreší novovznikajúca 

oblastná organizácia cestovného ruchu, navrhujeme zrušiť Turistickú informačnú kanceláriu  

mesta Ţilina, príspevkovú organizáciu bez právneho nástupcu. V prípade zrušenia príspevkovej 

organizácie zriaďovateľom bez právneho nástupcu všetky práva a povinnosti zrušenej 

príspevkovej organizácie prechádzajú ako bolo vyššie uvedené v súlade s   § 21 ods. 13 zákona o 

rozpočtových pravidlách dňom jej zrušenia na zriaďovateľa. Z uvedeného znenia vyplýva, ţe 

dňom 01. 01. 2012 prejdú na mesto všetky záväzky a pohľadávky, ako aj práva vzťahujúce sa k 

hnuteľnému aj nehnuteľnému majetku vo vlastníctve alebo v správe Turistickej informačnej 

kancelárie. Ďalší bezproblémový chod od 01. 01. 2012 aţ do začatia fungovania novovytvorenej 

oblastnej organizácie cestovného ruchu, zabezpečia príslušné organizačné útvary MsÚ. 

 

Finančný dopad na rozpočet mesta v súvislosti so zrušením príspevkovej organizácie TIK 

mesta Ţilina neočakávame. Všetky náleţitosti spojené s pracovno-právnymi vzťahmi 

a organizačným zabezpečením budú financované z rozpočtu TIK pre rok 2011.    

Materiál bol prerokovaný Komisiou finančnou, Komisiou kultúry, športu, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja, Komisiou územného plánovania a výstavby a Mestskou radou 

s odporučením schváliť to a odporučením Komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja, aby následnícka novovytvorená oblastná organizácia cestovného ruchu pokračovala 

v súčinnosti a aktivitách TIK-u. 


