DODATOK č. 1
k Štatútu

Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o.
skratka TIK Prievidza, n. o.

Názov:

Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n.o.

Skratka: TIK Prievidza, n.o.
Sídlo:

Prievidza, Námestie slobody 6
Revízor
§ 12

Dopĺňa sa:
Funkčné obdobie revízora je štvorročné.
Dozorná rada musí byť zriadená, ak majetok neziskovej organizácie je vyšší ako 165 969 €
alebo ak je súčasťou jej majetku prioritný majetok podľa § 31a) zákona o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie neziskovej organizácie
§ 14
Bod 3 sa mení nasledovne:
Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže
užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi.
Majetok neziskovej organizácie tvoria:
a) vklady zakladateľov,
b) príjmy z vlastnej činnosti,
c) príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
d) dedičstvo,
e) dary od fyzických osôb a právnických osôb.
Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu
štátneho fondu a rozpočtu obce.
Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej
organizácii poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má
vzťah k prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie. Z dotácií zo štátneho rozpočtu,
rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky (náklady) na správu
neziskovej organizácie.

§ 18
Účtovníctvo a výročná správa

§ 18 – účtovníctvo sa mení nasledovne:
1) Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu
2) Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady
spojené s všeobecne prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s podnikateľskou
činnosťou.
3) Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak
a) dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce prekročia v roku,
za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, 33 193 eur,
b) všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia 165 969 eur.
4) Nezisková organizácia uloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom podľa odseku 3
štatútu vo verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. apríla.

§ 19

1) Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo
zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna.
2) Výročná správa obsahuje:
a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia
neziskovej organizácie,
b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
g) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
h) ďalšie údaje určené správnou radou.
3) Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
do 15. júla.
4) Výročná správa musí byť pre verejnosť prístupná v sídle neziskovej organizácie.

§ 20
Zlúčenie a splynutie neziskovej organizácie
sa mení nasledovne:
Spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie, zrušenie a zánik
neziskovej organizácie
Nezisková organizácia sa zrušuje
a) uplynutím času, na aký bola založená,
b) dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom,
keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
c) rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
d) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
e) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
f) ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3
g) ak neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa § 34 ods. 3.
1) Súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodne o
zrušení neziskovej organizácie a o jej likvidácii, ak:
a) nezisková organizácia neposkytuje všeobecne prospešné služby uvedené v zakladacej
listine alebo v štatúte dlhšie ako 12 mesiacov,
b) nezisková organizácia nespĺňa podmienky na poskytovanie služieb ustanovené osobitnými
predpismi (§ 3)
c) výdavky (náklady) neziskovej organizácie sú neprimerane vysoké voči rozsahu
poskytovaných všeobecne prospešných služieb.
(2) Ak bola nezisková organizácia zrušená z dôvodu podľa odseku 1 písm. c), môžu osoby,
ktoré boli jej zakladateľmi alebo členmi jej orgánov, založiť ďalšiu neziskovú organizáciu
najskôr po uplynutí troch rokov od vyporiadania záväzkov.
(3) Súd môže na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť
o zrušení neziskovej organizácie a o jej likvidácii, ak
a) v uplynulých 24 mesiacoch sa nekonalo ani jedno zasadanie správnej rady,
b) do uplynutia 12 mesiacov po skončení funkčného obdobia neboli zvolené nové orgány
neziskovej organizácie,
c) nezisková organizácia používa príjmy zo svojej činnosti a zverený majetok v rozpore s
týmto zákonom,
d) nezisková organizácia porušuje ustanovenie § 30.
(4) Súd pred rozhodnutím o návrhu na zrušenie neziskovej organizácie podľa odseku 2 môže
určiť lehotu na odstránenie dôvodu, pre aký bolo zrušenie navrhnuté.

Zlúčenie a splynutie
(1) Správna rada môže rozhodnúť o zlúčení alebo splynutí neziskovej organizácie s inou
neziskovou organizáciou alebo nadáciou.
(2) Pri zlúčení prechádza majetok zrušenej neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu
alebo nadáciu, s ktorou sa nezisková organizácia zlúčila.
(3) Pri splynutí prechádza majetok neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo
nadáciu vzniknutú splynutím.
(4) Zmeny, ktoré zo zlúčenia alebo zo splynutia vyplývajú a sú predmetom zápisu do registra,
oznámi riaditeľ novovzniknutej organizácie do siedmich dní registrovému úradu.
Zánik a likvidácia
(1) Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s
likvidáciou alebo bez likvidácie.
(2) Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú
organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.
(3) Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.
(4) Prioritný majetok podľa § 31a je likvidátor povinný ponúknuť štátu alebo inej neziskovej
organizácii.
(5) Odmenu likvidátora určí správna rada, ktorá likvidátora vymenovala.
(6) Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.
(7) Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik
neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a
zániku obchodných spoločností, ak zákon neustanovuje inak.

§ 21
Záverečné ustanovenia
Záverečné ustanovenia – zmena § z 22 na § 21.

Prievidza ................ 2016

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

