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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

 

p r e r o k o v a l o 
Návrh Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

Správa zariadení sociálnych služieb v znení dodatkov č. 1-9 
 
s c h v a ľ u j e 
 

Dodatok č. 10 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa 

zariadení sociálnych služieb v znení dodatkov č. 1-9 
 

Podpis predkladateľa:  

Zuzana Jančovičová, v.r. 
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MESTO NITRA 

D O D A T O K č. 10 

 

k Zriaďovacej listine 
príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v znení dodatkov 1-9 

 

Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb sa 
Dodatkom č. 10 mení a dopĺňa nasledovne :  

1. Pôvodné znenie zriaďovacej listiny v znení dodatkov 1 – 9 sa vypúšťa a nahrádza sa 

novým znením, ktoré znie :  

Mesto Nitra na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 237/2004-MZ zo 
dňa 12.08.2004 v zmysle § 4 ods. 3 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 80 a súvisiacich § zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 21 a nasl. 
Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov  

zriaďuje 

príspevkovú organizáciu Správa zariadení sociálnych služieb 

Čl. I 
Identifikácia organizácie 

 
Názov organizácie :   Správa zariadení sociálnych služieb 
Zriaďovateľ :   Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 
Sídlo organizácie :   Baničova 12, 949 11 
Identifikačné číslo :    37 966 456 
Právna forma hospodárenia :  príspevková organizácia 
Dátum zriadenia :    1.1.2005 
Doba zriadenia :    na dobu neurčitú 
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Čl. II 
Účel a predmet činnosti 

 
1. Mesto Nitra zriaďuje príspevkovú organizáciu Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 

(ďalej len „organizácia“) za účelom vytvárania optimálnych podmienok pri zabezpečovaní 
sociálnych služieb pre občanov mesta Nitry. 

2. Predmetom činnosti organizácie je zabezpečovanie poskytovania nasledovných sociálnych 
služieb : 

a) opatrovateľská služba,  
b) prepravná služba – územie Mesta Nitry, 
c) požičiavanie pomôcok, 
d) odľahčovacia služba, 
e) poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, 
f) poskytovanie sociálnej služby v jedálni, 
g) denný stacionár 
Predmet činnosti: 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. 

Forma poskytovania sociálnej služby: 

- ambulantná forma 
Názov zariadenia: 

- Denný stacionár pre seniorov, Baničova 12 
- Denný stacionár pre seniorov Zobor, Janského 7 
- Denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím, Baničova 12 
- Denný stacionár pre osoby s autizmom, Baničova 14 
h) zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby 
Predmet činnosti: 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. 

Forma poskytovania sociálnej služby: 

- pobytová forma 
Názov zariadenia: 

- Zariadenie sociálnych služieb Zobor, Janského 7 
 
3. Predmetom činnosti organizácie je aj zabezpečenie prevádzky v sociálnej výdajni potravín. 
4. Ďalšie podrobnosti o činnosti, pôsobnosti a zásadách organizácie a jej vzťahoch k Mestu 

Nitra ako zriaďovateľovi upravujú vnútorné normy organizácie. 
5. Uvedený predmet činnosti bude organizácia vykonávať na území mesta Nitry.  
 

Čl. III 
Forma hospodárenia 

 
1. Organizácia je právnickou osobou, ktorá hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, 

výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu 
zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. 

2. Organizácia hospodári s majetkom Mesta Nitry ako zriaďovateľa zvereným jej do správy 
na základe zmluvy o zverení do správy.  

3. Finančné postavenie organizácie vymedzuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 
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4. Organizácia svoje príjmy používa na financovanie hlavnej činnosti. Ak vlastné príjmy 
organizácie nebudú postačovať na zabezpečenie jej prevádzkových potrieb, Mesto Nitra 
ako zriaďovateľ v rámci svojich finančných možností môže poskytnúť organizácii :  

- príspevok na činnosť organizácie, 
- účelový príspevok na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, 
- účelový príspevok na bežnú investičnú činnosť, 
- príspevok na obnovu a údržbu hmotného majetku. 
 

Čl. IV 
Štatutárny orgán 

 
1. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva Mestské 

zastupiteľstvo v Nitre na návrh primátora mesta Nitry. 
2. Riaditeľ riadi činnosť organizácie a koná v mene organizácie vo všetkých jej veciach. 
3. Riaditeľa v čase jeho dočasnej neprítomnosti zastupuje ním písomne poverená osoba vo 

vymedzenom rozsahu. 
4. Riaditeľ vypracováva štatút organizácie a organizačný poriadok, ktoré schvaľuje Mestské 

zastupiteľstvo v Nitre.  
5. Plat riaditeľa určuje primátor mesta Nitry.  

 
Čl. V 

Podnikateľská činnosť organizácie 
 

1. Zriaďovateľ súhlasí s vykonávaním podnikateľskej činnosti organizácie nad rámec hlavnej 
činnosti, ak plní úlohy určené zriaďovateľom. 

2. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť vykryté výnosmi z nej.  
 

Čl. VI 
Organizačné členenie 

 
Organizačné členenie organizácie určí organizačný poriadok a organizačná štruktúra, ktoré na 

návrh riaditeľa organizácie schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Nitre.  
 
 

Čl. VII 
Zamestnanci organizácie 

 
Pracovno-právne vzťahy zamestnancov organizácie sú upravené všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  
Čl. VIII 

Vecné a finančné vymedzenie majetku 
 

1. Organizácia spravuje nehnuteľný a hnuteľný majetok mesta Nitry, ktorý jej je zverený na 
plnenie vymedzeného účelu a predmetu činnosti do správy. Zverený majetok spravuje 
v súlade so Štatútom Mesta Nitry a zásadami hospodárenia s majetkom mesta Nitry. 

2. Vecné a finančné vymedzenie hmotného a nehmotného majetku bude určené pri zverení 
majetku do správy organizácie.  
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Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1. 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 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2005. 

2. Zmeny a dodatky k tejto zriaďovacej listine schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Nitre. 
3. Právne vzťahy neupravené v zriaďovacej listine sa spravujú príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 
4.  Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb v Nitre bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre 
č. 18/2006-MZ zo dňa 26.01.2006. 

5. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre 
č. 131/2006-MZ zo dňa 29.06.2006. 

6. Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre 
č. 275/2006 MZ zo dňa 23.11.2006.  

7. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre 
č. 132/2007-MZ zo dňa 10.05.2007.  

8. Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre 
č. 260/2009-MZ zo dňa 24.09.2009.  

9. Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre bol schválený uznesením Mestského  zastupiteľstva v Nitre 
č. 158/2010-MZ zo dňa 17.6.2010. 

10. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre 
č. 8/2011-MZ zo dňa 27.1.2011.  

11. Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa  zariadení 
sociálnych služieb v Nitre bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre 
č. 108/2012-MZ zo dňa 24.5.2012. 

12. Dodatok č. 9 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre 
č. 318/2012-MZ zo dňa 28.11.2012. 

 
V Nitre, dňa :  
 
 
 
 
 
        Marek Hattas 
            primátor mesta Nitry  
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Dôvodová správa 
 
 
Nevyhnutnosť aktualizovať Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb vyplynula z potreby zabezpečenia súladu zriaďovacej listiny s platnou 
legislatívou v oblasti poskytovania sociálnych služieb.  
 
V § 9, ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení sa uvádza: 
 
„Obec alebo vyšší územný celok, ktorý zriadil alebo založil právnickú osobu na účely 
poskytovania sociálnej služby v zariadení a neverejný poskytovateľ sociálnej služby 
v zariadení sú povinní určiť v zriaďovacej listine alebo vo vnútornom predpise, ak sa 
zriaďovacia listina nevydáva, druh a formu poskytovanej sociálnej služby a názov zariadenia, 
predmet jeho činnosti a jeho odborné zameranie, a ak je to účelné a vhodné, aj cieľovú 
skupinu fyzických osôb.“ 
 
V nadväznosti na uvedené predkladáme Návrh Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine 
príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v znení dodatkov č. 1-9. 
Navrhovaný dodatok dopĺňa sociálne služby poskytované v zariadení o informácie týkajúce 
sa druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, názov zariadenia, predmet jeho činnosti 
a odborné zameranie zariadenia sociálnych služieb. 
 
Zároveň je v návrhu Zriaďovacej listiny  upravené PSČ z 949 12, ktoré je nesprávne 
a opravené na 949 11. 

 
Komisia pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia na svojom rokovaní dňa 
12.02.2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh schváliť. 

Mestská rada v Nitre Návrh Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 
Správa zariadení sociálnych služieb v znení dodatkov č. 1-9 prerokovala dňa 26.02.2019 
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  schváliť Dodatok č. 10 k Zriaďovacej listine 
príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v znení dodatkov č. 1-9. 
 








