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Návrh 

Dodatok  č. 8

Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 
v znení dodatkov č. 1-7.

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. 8  sa zriaďovacia listina mení a dopĺňa nasledovne :

1.  v Článku III.  Organizácia sa člení :
sa ods. 18.2 v znení   Denný stacionár pre deti a mládež postihnuté autizmom 
mení nasledovne 
            18.2 Denný stacionár pre ľudí postihnutých autizmom 

2.  v Článku III.  Organizácia sa člení :
sa  ods. 18.3   v znení  Chránená dielňa pri Integračnom centre 
mení nasledovne 
             18.3  Terapeuticko - rehabilitačná dielňa   

Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre v znení dodatkov 1-7  zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 8 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre v znení dodatkov č. 1-7 bol schválený Mestským zastupiteľstvom 
v Nitre na zasadnutí konanom dňa ......................, uznesením číslo ................/2012-MZ            
a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

     Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry

Dôvodová správa
1  Článku III.  ods. 18.2

Navrhovanú zmenu pôvodného textu je potrebné zapracovať v Zriaďovacej listine a dostať 
do súladu s navrhovaným názvom v Organizačnom poriadku v znení: Denný stacionár      
pre ľudí postihnutých autizmom.

2  Článok III.  ods. 18.3
Navrhovanú zmenu pôvodného textu je potrebné zapracovať v Zriaďovacej listine a dostať 
do súladu s navrhovaným názvom v Organizačnom poriadku v znení: Terapeuticko –
rehabilitačná dielňa.

      Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na svojom 
zasadnutí dňa 15.05.2012 prerokovala návrh Dodatku č. 8 Zriaďovacej listiny príspevkovej 
organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre v znení dodatkov č. 1-7 a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre predmetný návrh schváliť.




