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Mestská rada  
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berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, 
nezisková organizácia za rok 2010. 
 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
................ 2011 
 
berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, 
nezisková organizácia za rok 2010. 
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I. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

 
Názov:   Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, nezisková organizácia 
               (ďalej len TIK PD) 
 
Sídlo:     Námestie slobody č. 4, 971 01 Prievidza 
 
Založená: mestom Prievidza na základe uznesenia MsZ v Prievidzi číslo 300/07 
                zo dňa 25. 09. 2007 
 
Registrácia: zapísaná do registra Obvodného úradu v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej   
                   správy dňa 07. 12. 2007 pod číslom OVVS/NO/131 – 17/2007 
 
IČO:   37923650 
DIČ:    20225079322 
Forma hospodárenia: nezisková organizácia 
Riaditeľ: Ing. Lýdia Ondrejková 
Zamestnanci: Ing. Ivana Merceková a Mgr. Milena Marková na plný pracovný úväzok 
Členstvo: riadny člen Asociácie informačných centier Slovenska (AICES) 
 
Kontakty: 
Tel: 046/16 186 
E-mail: tik@prievidza.sk 
Internetová stránka: www.prievidza.sk/tik 
 
 
 

II. ORGÁNY ORGANIZÁCIE 
 

     Najvyšším orgánom organizácie je päťčlenná správna rada, ktorá pracovala v roku 2010 v zložení: 
Michal Dobiaš, predseda, Jana Vršková, Ing. Zdena Balážová, Ing. Ivan Mečiar, Ing. Miroslav Kratka   
Správna rada zasadala dvakrát: 21. 04. 2010 a 16. 12. 2010. 
     Na riešenie problémov týkajúcich sa TIK prijala osem uznesení, ktoré boli v stanovených termínoch 
splnené resp. sa postupne plnia. 
     Činnosť TIK PD riadila a v jej mene konala riaditeľka Ing. Lýdia Ondrejková, ktorá rozhodovala 
o všetkých záležitostiach organizácie, nestanovených zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom do 
pôsobnosti iných orgánov. 
     Na činnosť organizácie dohliadala v roku 2010 Ing. Zuzana Homolová ako revízorka. 
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi zvolilo uznesením MsZ č. 370/2010 zo dňa 21. 12. 2010  
a uznesením MsZ č. 26/2011 zo dňa 25. 01. 2011 nových členov TIK PD Ing. Romana Gondu, Ing. 
Zdenu Balážovú, Ing. Miroslava Kratku, Bc. Miroslava Prochásku, Ing. Petru Kobetičovú a súčasne 
odporučilo členom správnej rady zvoliť Ing. Petru Kobetičovú za predsedníčku Správnej rady neziskovej 
organizácie TIK Prievidza. 
 
 

 



 
III. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

 
     V súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby v znení neskorších zmien a doplnkov založilo mesto Prievidza v závere 
roka 2007 na poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti cestovného ruchu neziskovú 
organizáciu Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza. 
 
     Účelom neziskovej organizácie TIK PD sú rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných 
i kultúrnych hodnôt v meste Prievidza ako aj v regióne horná Nitra a služby na podporu regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu a to konkrétne: 

a) Všetkými dostupnými prostriedkami zvyšovať informovanosť a vedomie obyvateľstva o histórii 
a súčasnosti mesta Prievidza a regiónu horná Nitra. 

b) Aktivity a práca v oblasti cestovného ruchu. 
c) Poskytovať bezplatné informácie domácim i zahraničným účastníkom cestovného  ruchu, 

návštevníkom mesta a jeho obyvateľom  o atraktivitách a službách týkajúcich sa cestovného 
ruchu v meste Prievidza a v regióne prostredníctvom stránky na sieti Internet, elektronickou 
poštou, osobne a telefonicky cez službu skrátené číslo. 

d) Zbierať, triediť a spracovávať informácie o meste Prievidza a regióne horná Nitra v oblasti 
cestovného ruchu a zabezpečovať ich pravidelnú aktualizáciu. 

e) Pripravovať na požiadanie mesta Prievidza odborné podklady súvisiace s cestovným ruchom 
a jeho rozvojom. 

f) Zabezpečovať servis súvisiaci  s  organizáciou veľtrhov a  výstav cestovného ruchu 
a poskytovanie potrebných informácií, materiálov a zamestnancov podľa dohody. 

g) Zabezpečovať predpredaj vstupeniek  na kultúrne, športové  a iné podujatia. 
h) Spolupracovať pri spracovávaní podkladov k mestským projektom súvisiacich s cestovným 

ruchom a podieľať sa na ich realizácii. 
i) Zabezpečovať propagáciu mesta prostredníctvom médií. 
j) Organizovať alebo podieľať sa na organizácii workshopov s cieľom propagovať cestovný ruch. 
k) Zabezpečovať úlohy, ktoré vyplývajú z projektov. Napr. „Zlatá prievidzská cesta“ podľa 

zmluvných dodatkov. 
l) Spracovávať  a vydávať propagačné, prezentačné a informačné materiály o meste Prievidza, 

zabezpečovať ich distribúciu a predaj s tým, že všetky výnosy z predaja týchto materiálov, 
vrátane príjmov za položku Informačný a propagačný materiál v oprávnených nákladoch, budú 
použité na zabezpečenie nových informačných a propagačných materiálov. 

m) Zabezpečovať obsahovú aktualizáciu Internetovej stránky mesta o cestovnom ruchu s tým, že 
náklady na aktualizácie samotné bude znášať mesto Prievidza za tých istých podmienok ako 
www.prievidza.sk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. ČLENSTVO TIK PD V ASOCIÁCII    

 
     Na ochranu práv i oprávnených záujmov informačných centier na Slovensku a na podporu 
skvalitňovania ich činnosti s cieľom propagovať Slovensko v záujme rozvoja zahraničného a domáceho 
cestovného ruchu bola v roku 1994 založená ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA 
(ďalej len Asociácia) ako dobrovoľné, nepolitické, odborné a záujmové združenie fyzických aj 
právnických osôb, pôsobiacich v oblasti informácií a cestovného ruchu. Sídlom Asociácie je: 
Asociácia informačných centier Slovenska Námestie mieru č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.  
 
     Na začiatku roka 2008 si TIK PD podala žiadosť o členstvo v AICES. Po vykonanej previerke 
dodržiavania kvality služieb v súlade s Podmienkami prijatia za člena AICES bola TIK PD dňa             
14. 05. 2008 na zasadnutí 15. valného zhromaždenia AICES prijatá za riadneho člena AICES. 

Výhody TIK PD z členstva v AICES 

Globálne výhody: príležitosť byť priamo alebo nepriamo zainteresovaná pri riešení otázok v 
cestovnom ruchu, ktoré sa dotýkajú informačných centier (ďalej len IC), od miestnej až po národnú 
(účasť v Rade ministra pre CR) príležitosť byť priamo zainteresovaná pri riešení otázok prevádzkovania 
IC v akejkoľvek forme. 

Priame výhody:  
a) Logo AICES - získanie práva umiestnenia loga AICES na svojom IC, čo zvyšuje jeho imidž u 

klientov, keďže sa s týmto logom stretávajú na viacerých IC a na produktoch AICES doma i v 
zahraničí. Získanie práva používať logo AICES vo svojich materiáloch. 

b) Jednotné servisné telefónne číslo - možnosť využívania jednotného päťmiestneho 
telefónneho čísla 16 186. Túto možnosť má len jedno IC v rámci UTO. Pri prideľovaní platí 
pravidlo, že telefónne číslo 16 186 získava to IC, ktoré vzniklo v rámci UTO ako prvé. Pri 
rozhodovaní súčasne medzi viacerými IC, dostáva túto možnosť subjekt, zriadený/založený 
samosprávou.  

c) Propagácia a reklama: 
na webovej stránke AICES  
tlačené propagačné materiály (zoznamy členov, bulletin AICES)  
výstavy cestovného ruchu doma i v zahraničí - spoločná prezentácia v AICES 
publikovanie v tlači , rozhlase a TV  

d) Poradenstvo pri zakladaní a formovaní IC v oblasti náplne a systému práce.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. VYHODNOTENIE ČINNOSTI   
 

     V roku 2010 realizovala TIK PD celý rozsah činností, ktoré vychádzali zo schválenej mandátnej 
zmluvy medzi mestom Prievidza a TIK PD zo dňa 23. 01. 2008 evidovanej na MsÚ Prievidza pod číslom 
872/2007/KM/2.4.2. a jej Doplnku č. 2 uzatvoreným dňa 15. 01. 2010 a evidovaným pod číslom 
14/2010/KM/2.4.2. a Doplnku č. 3 uzatvoreným dňa 14. 06. 2010 a evidovaným pod číslom 
442/2010/KM/2.4.2..  
 
     Zabezpečovala aj úlohy a záväzky vyplývajúce z pokračujúceho projektu Podpora propagácie 
cestovného ruchu a tvorba NUTIS. Prevažná časť činností TIK PD mala i má dlhodobý, resp. stály 
charakter, avšak jednotlivé akcie, či podujatia boli špecifické a jedinečné. 
      
TIK PD poskytovala svoje služby v tomto prevádzkovom čase: 
                                                       letné obdobie                        zimné obdobie        

                           01.06. – 31. 08. 2010               01. 09. – 31. 05. 2010 
Pondelok – piatok                              8.00 – 18.00                           8.00 – 17.00 h 
Sobota                                              9.00 – 14.00                           zatvorené 
Nedeľa                                              9.00 – 14.00                           zatvorené 
 
Prehľad realizovaných kontaktov s klientmi v TIK  

 
ROK/MESIAC 

 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Január 208 597 430  1 391 1 028 
Február 562 514 604  1 542 1 182 
Marec 962 658 320  3 139 10 62 
Apríl 771 579 871  2 036 1 401 
Máj 830 702 741 1 457 2 469 
Jún 924 830 1 122 2 228 2 951 
Júl 921 1 163 1 897 2 591 2 733 
August 1 002 926 1 967 2 297 3 780 
September 689 690 1 455 1 942 2 858 
Október 664 774 1 599 1490 2 930 
November 643 752 1 854 1 205 1 471 
December 605 459 1 927 1 449 1427 
SPOLU      8 781      8 644     14 787     22 767     25 292 
 

 roky 2006 – 2007 - Turisticko-informačná kancelária HORNÁ NITRA, združenie právnických osôb 
    rok 2008 – 2010 Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, nezisková organizácia 

 obmedzená prevádzka resp. zatvorená prevádzka z dôvodu rekonštrukcie priestorov 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že v roku 2010 zrealizoval TIK o 2 525 kontaktov viac ako v roku 2009, 
index rastu je 111,09 %. V porovnaní s rokom 2008 to bolo viac o 10 505 kontaktov a index rastu 
dosiahol 171,04 %. 
      
    V hodnotenom období reprezentovala TIK PD mesto Prievidza aj región hornej Nitry rôznorodou 
ponukou a aktivitami: 
1) Na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu  



- GO + Regiontour Brno, Česká republika (14. – 17. 01. 2010)  
- ITF Slovakiatour Bratislava (21. – 24. 01. 2010) 
- Holiday World Praha, Česká republika (04. – 07. 02. 2010) 
- Glob Katovice 2010, Poľsko (26. 28. 03. 2010) 

V spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovných ruch (SACR), Trenčianskym samosprávnym 
krajom a Regionálnym združením cestovného ruchu prezentoval TIK PD mesto Prievidza na uvedených 
výstavách a veľtrhoch bezplatne. Finančný prínos z realizácie týchto aktivít nie je jednoduché vyčísliť, 
pretože jeho merateľnosť je veľmi náročná.  
2) Na X. konferencii cestovného ruchu v Prievidzi (24. 03. 2010) 
TIK PD už niekoľko rokov aktívne pomáha študentom (odborným poradenstvom i propagačným 
materiálom) pri príprave a realizácii tejto konferencie. 

3) Na infoceste po regióne hornej Nitry pre americkú novinárku Amandu Rivkin, ktorá v rámci svojho 
programu na Slovensku strávila v meste Prievidza jeden deň (22. 06. 2010). Oboznámila sa 
s pamätihodnosťami mesta a veľký záujem prejavila o športoviská v meste. 

4) Počas Svetového dňa cestovného ruchu - 25. 09. 2010 organizovanom SACR, Regionálne 
pracovisko Trenčín prezentoval TIK PD mesto Prievidza a celý región hornej Nitry v samostatnom 
stánku v obchodnom centre Laugaricio Trenčín. 

5) Propagačným materiálom mesta Prievidza: 
V záujme prilákania turistov do mesta Prievidza sme v spolupráci s Bratislavským kultúrnym 
a informačným strediskom (BKIS) poskytli v mesiacoch júl – august 2010 všetky druhy 
propagačného materiálu mesta.  

- Počas trvania 31. FAI majstrovstiev sveta v bezmotorovom lietaní, ktoré sa konali na Letisku 
v Prievidzi v dňoch 3. – 18. 07. 2010. 

6) V rámci projektu „Prázdninuj na Slovensku“, ktorého nositeľom bola Slovenská agentúra pre 
cestovný ruch sme v roku 2010 spolupracovali s Televíziou TA3, redaktormi Slovenského rozhlasu 
v Banskej Bystrici, regionálnym týždenníkom MY Prieboj HORNONITRIANSKE NOVINY, redakciou 
Regionálnej televízie Prievidza a redaktormi Fun rádia. 

7) Pre zabezpečenie základných informácií pre návštevníkov mesta, ale aj našich občanov vyrobili 
sme si niekoľko druhov vlastného propagačného materiálu a to:  

- skladačky (formát A4):  Relax v regióne hornej Nitry, Skladačka lyžiarske strediská, Zlatá 
prievidzská cesta, Reštaurácie v Prievidzi v troch jazykových mutáciách (SJ, AJ, TJ), Ubytovanie 
v Prievidzi v troch jazykových mutáciách (SJ, AJ, TJ), Tipy na výlety, Tipy na víkend pre dvoch 
v dvoch jazykových mutáciách (SJ, AJ), Tip na víkend pre rodinu, Relaxuj. 

- brožúrku Náučný chodník Podhradskou dolinou 
- pohľadnicu TIK v troch jazykových mutáciách (SJ, AJ, NJ)     
- turistickú známku s motívom Prievidze, 
- drevenú pohľadnicu s motívom Prievidze 
- rôzne výrobky zo skla a keramiky s motívom SR a Prievidze 

8) V rámci podpísaných komisionárskych zmlúv zabezpečovala TIK PD predaj rôznych druhov máp a 
upomienkových predmetov – knihy, obrazy, turistické mapy a atlasy, mapy cyklotrás, panoramatické 
mapy, mapy turistických zaujímavostí, automapy, keramiku, výrobky zo skla, tričká, šiltovky, perá, 
magnetky,  

9) TIK PD realizuje pre mesto Prievidza predaj knihy PRIEVIDZA – mesto nášho srdca. Finančné 
prostriedky získané z predaja knihy sa kumulujú na samostatnom účte v ČSOB a budú použité na 
tvorbu novej publikácie MONOGRAFIA Prievidza, ktorá sa v súčasnosti už pripravuje.  

10)  Na základe záujmu a požiadaviek turistov i občanov mesta zrealizovala TIK PD 18 prehliadkových 
okruhov mestom pod názvom Zlatá prievidzská cesta s výkladom sprievodcu pre 265 záujemcov o 
históriu mesta Prievidza. 

11) Stretnutia s históriou 



Aj v roku 2010 sme pokračovali v realizácii vlastného produktu cestovného ruchu na území mesta 
Prievidza, ktorý začala TIK PD ponúkať občanom, ale aj jeho návštevníkom, od septembra 2009. 
Každú tretiu stredu v mesiaci sa o 16.00 h stretávali nadšenci histórie mesta (priemerná účasť bola 
24 účastníkov na jedno stretnutie) na dohodnutom mieste, aby si o ňom čo-to vypočuli/povedali. 
V roku 2010 sa uskutočnilo šesť stretnutí: 20. januára 2010 - Richtári a kroniky, 17. februára 2010 - 
Prievidza v archíve, 17. marca 2010 - Premeny námestia, 21. apríla 2010 - Osobnosti na 
prievidzskom cintoríne, 19. mája 2010 -  Obrazy zo života sv. Jozefa Kalazanského v Kláštore 
piaristov v Prievidzi, 16. júna 2010 -  Piaristický  rímsko-katolícky Kostol  Najsvätejšej Trojice 
a Nanebovzatia  Panny Márie. Účastnícky poplatok bol 1,- €, ktoré sa účastníkom vrátilo v podobe 
občerstvenia a propagačného materiálu.               

12) Web stránka a Národný jednotný informačný systém cestovného ruchu 
    Aj v roku 2010 sme poskytovali aktuálne informácie do Národného jednotného informačného 
systému cestovného ruchu (NUTIS), ktorého hlavným cieľom je poskytovanie komplexných 
informácií o cestovnom ruchu na doméne www.slovakia.travel  a na www.prievidza.sk/tik . 

13) Odborná poradenská pomoc a ďalšie služby 
      V priebehu roka sme poskytli viacerým žiakom a študentom základných, stredných a vysokých škôl i 
učiteľom regionálnej výchovy odbornú poradenskú činnosť z oblasti cestovného ruchu mesta Prievidza 
i celého regiónu hornej Nitry.  
14) Spolupráca 
     V hodnotenom roku spolupracovala TIK PD v rámci svojich aktivít s/so: SACR i jej Regionálnym 
pracoviskom v Trenčíne, AICES – Asociáciou informačných centier Slovenska, Trenčianskym 
samosprávnym krajom, Združením miest a obcí hornej Nitry, Regionálnym združením cestovného ruchu 
HORNÁ NITRA, turistickými informačnými kanceláriami v regióne i v rámci SR, Strednou odbornou 
školou obchodu a služieb v Prievidzi, Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, Klubom slovenských 
turistov HORNÁ NITRA, Klubom priateľov histórie Prievidze… 
 
     Na získanie ucelenejšieho obrazu o cestovnom ruchu v meste Prievidza uvádzame prehľad vo vývoji 
dane z ubytovania v meste Prievidza. 
 

Daň mesta Prievidza z ubytovania 

Ukazovateľ/Rok 2008 2009 2010 
Daň z ubytovania za 1 osobu a 1 noc 10,00 Sk 0,75 € 0,75 € 
Počet prenocovaní 82 573 61 553 46 540 
Príjem mesta z dane za prenocovanie 825 730,00 Sk 46 165,02 34 905,00 € 
 
Porovnanie rokov 2009/2008  
Daň sa zvýšila z 0,332 € na 0,75 €, t. j. zvýšenie o 225,90 %, počet prenocovaní ale klesol o 21 020, t. j. 
pokles na 74,54 % skutočnosti roka 2008, celkový príjem dane v prepočte na € (825 730,- Sk: 30,126) 
bol 27 409,21 €, t. j. index 168,43 %. 
 
Porovnanie rokov 2010/2009 
Počet prenocovaní klesol o 15 013 a index dosiahol úroveň 75,61 %  roka 2009, príjem mesta z dane 
bol nižší o 11 260,00 €, t. j. index 75,61 % z roku 2009. 
 
Porovnanie rokov 2010/2008 
Daň sa zvýšila z 0,332 € na 0,75 €, t. j. zvýšenie o 225,90 %, počet prenocovaní klesol o 36 033, t. j. 
pokles na 56,36 % z roku 2008, celkový príjem dane v prepočte na € (825 730,- Sk: 30,126) bol           
27 409,21 €, t. j index 127,35 %. 
 



 
VI. HOSPODÁRENIE A MAJETOK TIK PD 

 
     TIK PD hospodárila v roku 2010 podľa rozpočtu, schváleného Správnou radou TIK PD na svojom 
zasadnutí dňa 2. decembra 2009. Viď príloha č. 1. 
 
     V súlade s platnou legislatívou účtuje organizácia formu podvojného účtovania. Vedenie účtovníctva 
a poskytovanie poradenskej pomoci v oblasti daní zrealizoval v roku 2010 poskytovateľ Ing. Igor Vojtko 
na základe písomne uzatvorenej zmluvy. Vzhľadom na vysoké náklady za účtovnícke služby bude TIK 
PD nútený hľadať v roku 2011 iné možnosti vedenia účtovnej evidencie. 
 
     Dňa 01. marca 2011 bolo spracované a následné odovzdané na Daňový úrad v Prievidzi Daňové 
priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za TIK PD za rok 2010 spolu s komentárom. Po spracovaní 
daňového priznania Daň na úhradu pre TIK PD za rok 2010 nevznikla. 
S ohľadom na hospodársky výsledok v roku 2010 bude TI PD hľadať východiská na zefektívnenie svojej 
činnosti. 
 
     Nájomnou zmluvou číslo 35/2007 zo dňa 28. 12. 2007 evidovanou na Mestskom úrade Prievidza pod 
číslo 875/2007/NZ/2.2.2 prenajalo mesto Prievidza TIK PD ako nájomcovi nebytové priestory v budove 
Mestského domu na Námestí slobody č. 6 v Prievidzi s celkovou podlahovou plochou 94 m2 a hnuteľný 
majetok v hodnote 3 943,- € za 0,033 € /ročne. TIK PD používala v roku 2010 majetok v súlade 
s podmienkami určenými v štatúte organizácie a v hore uvedenej nájomnej zmluve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VII. SPRÁVA REVÍZORKY 

 
     Revízorka Ing. Zuzana Homolová vykonala dňa 25.3. 2011 revíziu celkovej činnosti TIK PD za 
kalendárny rok 2010. 
Kontrola bola zameraná na: 

1. Kontrolu plnenia uznesení  Správnej rady TIK PD 
2. Kontrolu finančného hospodárenia a stav majetku TIK PD 
3. Kontrolu dodržiavania Štatútu TIK PD 

 
K bodu 1. 
 
Úlohy uložené riaditeľke TIK PD boli v stanovených termínoch splnené resp. sa plnia. 
 
 K bodu 2. 
 
Majetok TIK PD bol  podľa Súvahy k 31. 12. 2010 vo výške  .....................  6 078  €   
 v tom : 
1. Zásoby ( tovar )..............................................................................................    1 061 € 
2. Krátkodobé pohľadávky..................................................................................      756 € 
3. Finančné účty  spolu .....................................................................................    4 238 € 
     v tom:  
-   peniaze v pokladni ..............................................................................................................80 € 
 -  ceniny / nevyúčtovaná faktúra k 31.12.2010 za predaj vstupeniek od Ticket portal.... -1 175 € 
 -  bankové účty v SLSP a ČSOB spolu ............................................................................ 5 333 € 
4. Časové rozlíšenie spolu – náklady budúcich období ......................................       23 € 
 
     Transfer od mesta Prievidza v roku 2010 bol vo výške 12 300 €. 
  
     TIK PD mala podľa Výkazu ziskov a strát k 31.12.2010 výnosy vo výške 26 077 €  a náklady vo 
výške 29 474 €.  Výsledkom hospodárenia pred zdanením bola v roku 2010 strata vo výške  - 3 397 €.   
 
     V daňovom priznaní za rok 2010 bol základ dane po úpravách o položky zvyšujúce a znižujúce 
výsledok hospodárenia vypočítaný vo výške – 1762 €. Daň na úhradu  po úľavách za  rok 2010  pre TIK 
PD nevznikla.       
 
K bodu 3. 
 
     Revízorka po dôkladnej kontrole spracovaných a predložených účtovných dokladov i celkovej 
činnosti TIK PD skonštatovala, že v roku 2010 nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny a Štatútu TIK 
PD. 
                                                                             
 
       

    Ing. Zuzana Homolová                 
Prievidza 31. marec 2011  



Príloha č. 1 
 

Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o. 
 
 

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2010 
(údaje sú uvedené v €) 

 
Príjmy - položka Plán Skutočnosť 

k 31.12.2010 
Percento 
plnenia 

Skutočnosť 
k 31.12.2009 

Dotácia z rozpočtu mesta Prievidza 10 000,00 12 300,00 123,00 13 600,00 
Príjmy z vlastnej činnosti 1 000,00 696,79 69,68 916,04 
Príjmy z predaja suvenírov  1 650,00 4 150,75 251,56 1 507,43 
Príjmy z predaja propagačného materiálu 3 750,00 1 248,20 33,28 3 746,33 
Príjmy z predaja vstupeniek 4 100,00 4 715,50 115,01 3 850,61 
Príjmy z predaja knihy Prievidza mesto 
nášho srdca 

370,00 664,65 
 

179,63 366,00 

Príjmy z prenájmu tretím osobám 2 660,00 2 944,27 110,69 2 655,19 
Ostatné príjmy (úroky) 20,00 21,03 105,15 20,63 
     
Príjmy spolu 23 550,00 26 741,19 113,55 26 662,23 
 
Výdavky - položka Plán Čerpanie 

k 31.12.2010 
Percento  
čerpania 

Čerpanie 
k 31.12.2009 

Mzdy  9 300,00 14 180,72 152,48 9 118,74 
Zákonné poistenie  2 930,00 4 128,87 140,92 2 871,43 
Zákonné sociálne náklady 730,00 922,74 126,40 715,47 
Energia, plyn a voda 2 200,00 1 487,18 67,60 2 172,54 
Nákup tovaru 3 000,00 3 085,43 102,85 3 095,49 
Materiálové náklady 550,00 239,48 43,54 540,44 
Účtovné služby 2 900,00 3 561,94 122,82 2 618,00 
Telefón 620,00 699,60 112,84 617,04 
Školenia, semináre, infocesty 50,00 136,00 272,00 355,00 
Cestovné 100,00 93,62 93,62 105,56 
Členstvo AICES 166,00 165,97 99,98 165,97 
Bankové poplatky 250,00 375,22 150,00 246,21 
Ostatné náklady 754,00 400,91 53,17 1 951,87 
     
Výdavky spolu 23 550,00 29 477,68 125,17 24 273,76 
 
Hospodársky výsledok po odpočítaní príjmu z predaja knihy PRIEVIDZA mesto môjho srdca 

Ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie 
Príjmy v roku 2010 23 550,00 26 741,19 / 26 076,54 113,55 
Výdavky v roku 2010 23 550,00 29 477,68 125,17 
Hospodársky výsledok  - strata 0,00 - 2 736,49 / - 3 401,14  
 
 


