
lvlESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 25. júna 2015 číslo 86/2015 

K bodu. Návrh na zmenu zriad'ovacej listiny INFORMAČNÉHO CENTRA 
mesta Liptovský Mikuláš - príspevkovej organizácie 

Mestské zastupitel'stvo 

I. k o n š t a t uje, 

že na základe vzniku nových čmností resp rozšírenia čmnostl je potrebné vykonať zmeny 
v zriaďovacej lIstme INFORMACNÉHO CENTRA Mesta liptovský Mikuláš - príspevkovej 
organizácie, 

II. sch val' uje 

dodatok č 2 znaďovacej listmy INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš -
príspevkovej organizácie, v nasledovnom znení' 

Dodatok č 2, ktorým sa dopíňa 

Zriaďovacia listina 
INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš - príspevková organizácia v znen! 

dodatku Č. 1 zo dňa 29.2.2008: 

1. Slovo "Mesto" sa v texte znaďovacej listmy nahrádza slovom "mesto" 
2. Text v Článku IV. znie' 

"Štatutárny orgán' Štatutárnym orgánom organizácie je riadite!', ktorého do funkcie vymenúva a 
odvoláva Mestské zastupitel'stvo v Liptovskom MikulášI. Na pracovnoprávne vzťahy nadltel'a sa 
vzťahuje Zákonník práce v pI. zn. Riaditel' vymenúva a odvoláva svoJho štatutárneho zástupcu 
z radov zamestnancov organizácie, ktorý ho v čase jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu 
jeho práva povinností " 



3. V Článku V. za textom "Základný predmet činnosti:" sa dopfňa text 
"Turistické informačné centrum a hlavná marketingová organizácia mesta Liptovský Mikuláš 
v oblasti domáceho a aktívneho cestovného ruchu a podpory rozvoJa podnikania v meste", 

4. V článku V. bod 1. sa za číslovkou 1 dopfňa text "Informačný servIs", 
5. V článku V. bod 1. sa pôvodné písmená h) a ch) zlučujú do písmena h), 

V článku V. bod 1 sa vypúšťa písmeno J) a nahrádza sa bodom 2, 
V článku V bod 1 sa dopfňaJú plsmená J) - m) nasledovného znenia 

j) Tunstlcké atraktivity 
k) Šport a relax 
I) HIstóna a kultúra 
m) Dopravné spoJenie, 

6. V článku V. bod 1. sa dopfňajú body 2 a 3. nasledovného znenia 
2 Marketing a propagácia mesta v oblasti cestovného ruchu 

3. Spnevodcovské služby v meste, 

7. V článku V bod 1 sa vypúšťa bod 2, 

8. Pôvodný bod 2. sa označuje ako článok VI , 

9. Pôvodné články V!., VI!., VII!. sa menra na články VII., VII' , IX., 

10. V Článku VII sa sumy finančného vymedzenia majetku, ktorý bol príspevkovej organizáCII zverený 
do správy pn jej znadení sa prevádzajú na menu Euro nasledovne 

a) Suma ,,279971,08 Sk" sa nahrádza sumou ,,9 293,34 €", 

b) Suma ,,55.235,- Sk" sa nahrádza sumou ,,1 833,47 €", 

c) Suma ,,494619,16 Sk" sa nahrádza sumou ,,16 418,34 €", 

d) Suma ,,7.365,87 Sk" sa nahrádza sumou ,,244,50 €", 

e) Suma ,,202.559,16 Sk" sa nahrádza sumou ,,202 559,16 Sk", 

f) Suma ,,185.614,67 Sk" sa nahrádza sumou ,,6161,28 €" a 

g) Suma ,,1 225364,94 Sk" sa nahrádza sumou,,40 674,66 €" 

III. v y h I a s uje 

po zapracovani zmien a dodatkov k 14.05.2015 úplné znenie ZnaďovaceJ listiny 
INFORMAČNÉHO CENTRA mesta liptovský Mikuláš - príspevkovej organizácie, ktoré Je 
neoddelítel'nou súčasťou tohto uznesenia, 

IV. U k I a d á 

poverenému vedúcemu odboru právneho odovzdať INFORMAČNÉMU CENTRU mesta Liptovský 
Mikuláš - príspevkovej organizáCII, schválený dodatok a úplné znenie znaďovaceJ listiny v znení 

dodatkov Č. 1 a Č. 2 l 

Dátum podpisu uznesenia: 

Ing. Ján' BlCháČ, PhD. 
primátor mesta 

29.062015 



Úplné znenie znaďovacej listiny so zapracovanými zmenami a dodatkami č 1 a č 2 

ZRIAĎOVACIA LISTINA 

1. Znaďovatel' mesto Liptovský Mikuláš 

Il. Názov príspevkovej organizácie 

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš - príspevková organizácia 
Sídlo' Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO. 31903339 

IU. Dátum zriadenia 1.1.1995 

IV. Štatutárny orgán Štatutárnym orgánom orgamzacle je riaditeľ, ktorého do funkcie 
vymenúva ci odvoláva Mestské zastupiteľstvo v liptovskom Mikuláši. Na pracovnoprávne 
vzťahy riaditel'a sa vzťahuje Zákonnik práce. Riaditel' vymenúva a odvoláva svojho 
štatutárneho zástupcu z radov zamestnancov organizácie, ktorý ho v čase jeho 
neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu jeho práv ci povinností. 

V. Základný predmet činnosti: Tunstické Informačné centrum a hlavná marketingová organizácia 
Mesta Liptovský Mikuláš v oblasti domáceho a aktívneho cestovného ruchu a podpory rozvoJa 
podnikania v meste 

1. INFORMAČNÝ SERVIS 
Zabezpečuje, aktualizuje a poskytuje podrobné informácie o meste liptovský Mikuláš 
a regióne Liptov v nasledujúcich Informačných okruhoch. 

a) Pamiatky 
b) Osobnosti 
c) Miestopis 
d) Služby 
e) Inštitúcie 
f) Podujatia 
g) Štatút mesta 
h) Nariadenia Mesta Liptovský Mikuláš, mestské oznamy 
I) Rôzne 
J) Turistické atraktivity 
k) Šport a relax 
I) HistÓria a kultúra 
m) Dopravné spoJeme 

2 MARKETING A PROPAGÁCIA MESTA V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU 

3 SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE 

VI. Forma hospodárenia: Príspevková organizácia hospodán podl'a svoJho rozpočtu nákladov, 
výnosov a výsledku hospodárenia Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu znaďovate/'a 
a prostriedky pnJaté od Iných subjektov. Príspevková organizácia Je pOVinná dosahovať výnosy 
určené svoJim rozpočtom Finančný vzťah medzI znaďovate/'om a príspevkovou organizácIou Je 
určený záváznýml ukazovate/'mi, určenými znaďovatel'om 



VII. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému má INFORMAČNÉ CENTRUM mesta 
Liptovský Mikuláš právo hospodárenia: 

Hmotný Investičný majetok 9 293,34 € 

Nehmotný investičný majetok' 1 833,47 € 

Drobný hmotný Investičný majetok 16418,34 € 

OTE v užívaní. 244,50 € 

Predajný materiál na sklade. 6 723,73 € 

Peniaze v hotovosti a na bežnom účte. 6 161,28 € 

Celková hodnota majetku k 3091994 je 40674,66 € 

VIII. Organizácia sa zriaďuje na dobu: neurčitú 

IX. Na organizácIu sa prevádzajú všetky práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov VOČI 

pracovníkom časti organizácie INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš -
príspevkovej organizácii hospodárlacej preddavkovou formou 

Dátum podpiSU 

Ing. Ján '~háČ' PhD. 
primátor mesta 

29062015 


