
Zápisnica 
zo zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.            

v Žiari nad Hronom 
 

miesto konania: MsÚ Žiar nad Hronom, malá zasadačka 
čas konania: 17.12.2020, o 16:00 h. 
 
prítomní: členovia správnej rady a ostatní  podľa prezenčnej listiny 
ospravedlnení: 0 
 
 
Navrhovaný program:  
 
 
1. Otvorenie zasadnutia správnej rady, schválenie predloženého programu zasadnutia – 
predsedkyňa správnej rady - Mgr. A. Líšková. 
 
2.  Správa o činnosti neziskovej organizácie za r. 2020 –  riaditeľka n. o. Ing. M. Minárová 
 
3.  Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch n. o. za r. 2020 

– Ing. H. Bieleschová, Ing. M. Minárová 

4. Diskusia 

5. Záver 
 
 
 

Bod č.1. Otvorenie 
Na zasadnutí správnej rady bol  počet prítomných členov - (3), komisia je – nie je 
uznášaniaschopná. 
Všetkých prítomných privítala predsedkyňa správnej rady Mgr. A. Líšková, zároveň vyzvala 
prítomných, aby hlasovali o schválení predloženého programu, príp. o predloženie doplnenia 
programu. Predložený program 3. zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie bol 
jednohlasne schválený všetkými tromi členmi správnej rady. 
 
Bod č. 2. Správa o činnosti neziskovej organizácie za r. 2020  
Predsedkyňa správnej rady Mgr. A. Líšková predložila prítomným Správu o činnosti nezisk. 
organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. za r. 2020 (príloha č. 1). Podrobnejší popis 
k Správe predniesol revízor správnej rady n. o. Ing. M. Sebechlebský. 
Materiál bol všetkými prítomnými členmi správnej rady prijatý bez - s pripomienok/-
ami: 
  
Bod č. 3  Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch n. o. za r. 2020 

 
Materiál pripravila Ing. H. Bieleschová, referentka OEaF na MSÚ v spolupráci s Ing. M. 
Minárovou – riaditeľkou n. o. . Materiál tvorí príloh. č. 2 zápisnice. 
 
Bod č. 4  Diskusia 
do diskusie sa prihlásili: 
 
JUDr. Kováč-  
Otázka: aké sú dôvody predĺženia termínu ukončenia rekonštrukcie stavby? 



Odpoveď: odpoveď poskytla Ing. Sviržovská, konkrétne odpovede sú uvedené v Prílohe č. 1 
 
 
napr. MUDr. Kukolík - 
Otázka: Akým spôsobom zabezpečíme propagáciu záujmu n.o.čky o príiem 2% z podielu 
daní? 
Odpoveď: Ing. M. Minárová – Mesto ZH využije svoje média – webstr.mesta, MN, ATV .... 
 
 
Bod č. 5 Záver  
Predsedkyňa správnej rady Mgr. A. Líšková sa poďakovala prítomným za účasť a popriala 
všetkým orgánom neziskovej organizácie veľa úspechov pri riadení neziskovej organizácie 
DOMOVA PRI KAŠTIELI n. o., najmä pri zariaďovaní budovy, administratívnej príprave 
zavádzania sociálnej služby- Zariadenie pre seniorov- s vierou dodržania termínu otvorenia 
a sprístupnenia tejto soc. služby pre odkázaných seniorov. 
Zároveň zasadnutie správnej rady ukončila. 
 
Zápisnica zverejnená na www.ziar.sk/domovprikastielino (odposlaná na zverejnenie 
27.12.2019), následne zverejnená  30.12.2020 
 
 
 
 

http://www.ziar.sk/domovprikastielino

