
         MsZ:  26. 10. 2020 
         bod „Rôzne“ 
 
 
 

Názov:  Návrh na zmenu v obsadení členov Správnej rady TIK Prievidza, 

nezisková organizácia 
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Dôvodová správa 

V zmysle Štatútu Turisticko-informačnej kancelárie, neziskovej organizácie mesta Prievidza,  

podľa paragrafu 6,  členov správnej rady, ako najvyššieho orgánu TIK Prievidza, n.o., volí 

a odvoláva zakladateľ uznesením mestského zastupiteľstva. Funkčné obdobie správnej rady 

je štvorročné a je zhodné s funkčným obdobím mestského zastupiteľstva.  

Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 03.12.2018 boli uznesením č. 541/2018 zvolení 

členovia správnej rady: Katarína Čičmancová, Helena Dadíková, Michal Dobiaš, PaedDr. 

Kvetoslava Ďurčová, PhDr. Ivona Vojtášová.  

Na rokovaní správnej rady TIK Prievidza, n.o., dňa 20. októbra 2020 sa v zmysle paragrafu 9 

Štatútu TIK Prievidza, n.o., vzdal  členstva v správnej rade  Michal Dobiaš, ktorý zároveň 

navrhol kooptovať na uvoľnené miesto poslanca Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Ing. 

Petra Paulíka.  

Zároveň sa na rokovaní správnej rady  vzdala pozície riaditeľky Ing. Zdenka Balážová. Na 

návrh  členov správna rada zvolila v zmysle paragrafu 11 Štatútu TIK Prievidza, n.o.,  za 

riaditeľku organizácie členku správnej rady Helenu Dadíkovú. Keďže v zmysle paragrafu 6 

Štatútu TIK Prievidza, n.o., nemôže byť riaditeľ organizácie zároveň aj členom správnej rady, 

bolo potrebné zvoliť chýbajúceho člena správnej rady  po odchode H. Dadíkovej na pozíciu 

riaditeľky TIK Prievidza, n.o. Správna rada navrhla na toto uvoľnené miesto schváliť PaedDr. 

Eleonóru Porubcovú, poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a podpredsedníčku 

TSK.  

Obidve tieto nominácie správna rada schválila.  

 

Návrh na uznesenie MsZ: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu  o aktuálnych zmenách v obsadení  orgánov TIK Prievidza, nezisková 
organizácia - vzdanie sa Michala Dobiaša  z členstva  Správnej rady TIK,  vzdanie sa  
Ing. Zdenky Balážovej z pozície riaditeľky organizácie, zvolenie Heleny Dadíkovej za 
riaditeľku organizácie, 
b) návrh Správnej rady TIK Prievidza, n.o., na zvolenie PaedDr. Eleonóry Porubcovej 
a Ing. Petra Paulíka za členov správnej rady TIK Prievidza, n.o., 

II. schvaľuje  –  neschvaľuje  



s účinnosťou od 26.10.2020 zmenu uznesenia č. 541/2018 zo dňa 03.12.2018  takto:  
v časti II. sa vypúšťa „Michala Dobiaša“ a „Helenu Dadíkovú“, 

III. schvaľuje – neschvaľuje  
PaedDr. Eleonóru Porubcovú a Ing. Petra Paulíka za členov správnej rady TIK 
Prievidza, n.o.  

 

 

 

 

Spracovala: PhDr. Ivona Vojtášová 


