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M E S T O   R O Ž Ň A V A 
 
                                                                           

Pre riadne zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
dňa  5.4.2012 
 
K bodu rokovania č.: 

 
 
 
Názov správy: 

Návrh rozpočtu TIC Rožňava na rok 2012 
 
 
Predkladá: Návrh na uznesenie: 
Turistické informačné centrum  Rožňava,  
príspevková organizácia 

Mestské zastupiteľstvo 

Ing. Karin Cseh  
  
  
  
 A/ schvaľuje 
 
 
 

- Návrh rozpočtu TIC Rožňava na rok 2012 
 

Prerokované:  
V dozornej komisii:  
dňa 22.3.2012   
  
  
 

 
 b/ neschvaľuje 
  
  
  
Vypracoval:  
Ing. Karin Cseh Kontrolu zákonnosti a správnosti na uznesení  
 vykonali: 
 
 JUDr. Balážová 
Materiál obsahuje: 
 1. tabuľkovú časť rozpočtu 
 2. dôvodovú správu 
 3. návrh splátkového kalendára príspevku 

 
JUDr. Mihaliková 
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K o m e n t á r   
k rozpo čtu Turistického informa čného centra Rož ňava na roky 2012 - 2014 

 
Pôvodný návrh rozpočtu na rok 2012 vychádzal z výsledkov hospodárenia TIC Rožňava za 
rok 2011.  
 
Príspevok zria ďovate ľa na rok 2012: 39.000,00 EUR 
Príspevok zria ďovate ľa na rok 2013: 35.000,00 EUR 
Príspevok zria ďovate ľa na rok 2014: 35.000,00 EUR 
 
V uvedenom rozpočte sme zohľadnili jednu dôležitú skutočnosť, a síce, že TIC Rožňava 
v roku 2012 nemôže po čítať s príjmami z projektu Slovakia travel, ktoré za ro k 2011 
predstavovali sumu 7.461,00 EUR, a ktoré boli použi té na financovanie bežnej 
prevádzky TIC .  
Podľa vyjadrenia zástupcov Slovenskej agentúry pre cestovný ruch je možné počítať 
s financovaním projektu Slovakia.travel až v nasledujúcich rokoch, túto skutočnosť sme 
zohľadnili v rozpočte na roky 2013 a 2014. Výhodou tohto projektu je to, že je možné z neho 
financovať aj časť prevádzkových nákladov TIC Rožňava, čo nám umožní znížiť požiadavku 
na príspevok od zriaďovateľa.  
 
Príspevok zria ďovate ľa na rok 2012: 28.000,00 EUR 
Prepracovaný rozpočet, ktorý počíta s príspevkom od zriaďovateľa 28.000,00 EUR, sme dosiahli 
úplným skresaním všetkých nákladov na minimum a pridaním nereálnych príspevkov od subjektov, čo 
nepotrebuje žiaden komentár. 
 
   
 
V Rožňave, dňa 30.3.2012 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Karin Cseh 
 


