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       Číslo materiálu :  1522/09 
Mestskému zastupiteľstvu 
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K bodu : 
Návrh Dodatku č. 5 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre 
 
 
Predkladá :      Návrh na uznesenie : 
 
Mgr. Janka Moravčíková    Mestské zastupiteľstvo 
riaditeľka       
príspevkovej organizácie     p r e r o k o v a l o 
Správa zariadení sociálnych     
služieb v Nitre      Návrh Dodatku č. 5  Zriaďovacej listiny 
       príspevkovej organizácie 
       Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 
Spracovala :       
         
Mgr. Janka Moravčíková      
riaditeľka       
príspevkovej organizácie     
Správa zariadení sociálnych     1.   schvaľuje  
služieb v Nitre       
       Dodatok č. 5 Zriaďovacej  listiny 
       príspevkovej organizácie 
Napísala :       Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 
       podľa predloženého návrhu 
Mária Kováčiková      
referentka pre      2.   splnomocňuje  
hospodársku agendu      
       primátora mesta Nitry  
 
       na vydanie úplného a platného znenia  
       Zriaďovacej listiny  
       príspevkovej organizácie Správa zariadení 
       sociálnych služieb v Nitre 
 
       uložiť 
       riaditeľke príspevkovej organizácie SZSS 
       vypracovať úplné a platné znenie Zriaďovacej 
       listiny príspevkovej organizácie Správa  
       zariadení sociálnych služieb v Nitre 
 
 
 
       .............................................................. 
        podpis predkladateľa 

 



Návrh  DODATKU č. 5 
Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 

 
 

Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre bola 
schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 237/2004-MZ dňa 12.08.2004. 
 
 

Dodatkom č. 5 sa zriaďovacia listina mení a dopĺňa nasledovne : 
 
 
1. V čl. I sa vypúšťa pôvodný názov článku a nahrádza sa novým, ktorý znie: 
 „Vymedzenie základných činností, verejných funkcií a predmet činnosti“ 
 
 
 
2. V čl. I ods. 2 sa vypúšťa celé pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„2. Základným predmetom činnosti je : 
2.1 Zabezpečovať prevádzku v plnom rozsahu  
- na úseku opatrovateľskej služby (v  domácnosti a Domoch s opatrovateľskou 

službou) 
- v Zariadení opatrovateľskej služby  
- v Stredisku osobnej hygieny 
- v Dennom centre  a jeho odbočkách 
- v Jedálni s kuchyňou  „Senior“ 
- v Zariadení núdzového bývania 
- v Zariadení podporovaného bývania  
- v Centre pre seniorov  a osoby s ŤZP,  
- v Dennom stacionári pre seniorov a osoby s ŤZP, 
- Požičiavanie kompenzačných pomôcok 
- Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - v Centre tiesňového volania  
- Odľahčovaciu službu  

2.2. Poskytovať ubytovanie, možnosť stravovania a ďalšie sociálne služby v Útulkoch – 
Útulku pre bezdomovcov a  Zariadení núdzového bývania občanom, ktorí potrebujú 
osobitnú pomoc.“ 

 
3. V čl. III sa vypúšťa celé pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

1. Útulok 
2. Zariadenie núdzového bývania 
3. Zariadenie podporovaného bývania  
4. Zariadenie opatrovateľskej služby 
5. Denný stacionár pre seniorov a osoby s ŤZP 
6. Opatrovateľská služba (v domácnosti a v Domoch s opatrovateľskou službou) 
7. Prepravná služba    
8. Požičovňa kompenzačných pomôcok 
9. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - Centrum tiesňového volania  
10. Odľahčovacia služba 
11. Denné centrum a jeho odbočky 
12. Centrum pre seniorov a občanov s ŤZP 
13. Jedáleň s kuchyňou „Senior“ 
14. Práčovňa 
15. Stredisko osobnej hygieny  
16. Stravovanie seniorov s dovozom stravy do domácnosti 
17. Útvar  prevádzkovo ekonomický“ 

 



 
 
4. Ostatné ustanovenie Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 

služieb v Nitre zostávajú nezmenené. 
 

Tento Dodatok č. 5 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 

služieb v Nitre bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre na zasadnutí konanom dňa 

.................., uznesením č. .............../2009-MZ a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

 

 

 
              Jozef Dvonč 
       primátor mesta Nitry 
 
 
 

Dôvodová správa 
 
 
1. Článok I.  bod 2  Vymedzenie základných verejnoprospešných činností a verejných funkcií  

a predmet činnosti : 
V zriaďovacej listine SZSS zo dňa 12.08.2004 v  Čl. I. ods.2 bol základný predmet činnosti 
organizácie vymedzený podľa zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. 
Schválením zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý vstúpil do účinnosti 01.01.2009 
podľa § 62 ods.1 zákona, organizácii vyplýva povinnosť registrovať na NSK všetky sociálne 
služby, ktoré poskytuje. Z uvedeného dôvodu je potrebné v zriaďovacej listine organizácie dať      
do súladu predmet činnosti so zákonom o sociálnych službách.  

 
 
2. Článok III. : Členenie organizácie : 

V dôsledku zmeny legislatívy a nadobudnutia účinnosti zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych 
službách sa mení názvoslovie zariadení sociálnych služieb, poskytujúcich sociálne služby             
pre občanov mesta Nitry prostredníctvom organizácie SZSS. Z uvedeného dôvodu je potrebné 
v zriaďovacej listine organizácie názvy zariadení aktualizovať v dikcii predmetného zákona. 

 
 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 21.07.2009 prerokovala Návrh Dodatku č. 5 
Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre        
a svojim  uznesením č. 344/2009-MR odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
1. schváliť 
Dodatok č. 5 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre podľa predloženého návrhu 
2. splnomocniť 
primátora mesta Nitry 
na vydanie úplného a platného znenia Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre 
uložiť 
riaditeľke príspevkovej organizácie SZSS 
vypracovať úplné a platné znenie Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre. 


