
Zápisnica 
zo 4. zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.            

v Žiari nad Hronom 
 

miesto konania: MsÚ Žiar nad Hronom, malá zasadačka 
čas konania: 30.12.2020 o 16.00 h. 
 
prítomní: členovia správnej rady  podľa prezenčnej listiny 
prizvaní hostia: Ing. M. Minárová – riaditeľka n. o., Ing. M. Sebechlebský - revízor 
ospravedlnení: 0 
 
 
Navrhovaný program:  
 
 
1. Otvorenie zasadnutia správnej rady, schválenie predloženého programu zasadnutia – 
predsedkyňa správnej rady n. o. DOMOV PRI KAŠTIELI  - Mgr. A. Líšková 
 
2. Plán činnosti a rozpočet neziskovej organizácie na r. 2021 – Ing. M. Minárová, riaditeľka n. 
o. 
 
3. Diskusia 

4. Záver 
 
 
Bod č.1. Otvorenie 
 
Na zasadnutí správnej rady bol  počet prítomných členov - (3), správna rada je – nie je 
uznášaniaschopná. 
Všetkých prítomných členov privítala Mgr. A. Líšková – predsedkyňa správnej rady. 
Vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili k predloženému programu, príp. predložili doplnenie 
bodov programu.  
Predložený program 1. zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie bol jednomyseľne 
schválený všetkými tromi členmi správnej rady. 
 
Bod č. 2.  Plán činnosti a rozpočet neziskovej organizácie na r. 2021 

Ing. M. Minárová – riaditeľka DOMOVA PRI KAŠTIELI n. o., predložila návrh „Plánu činnosti 

a rozpočet neziskovej organizácie na r. 2021“. 

 Návrh rozpočtu bol odprezentovaný a bola daná možnosť návrhu na jeho doplnenie. Nebol 

podaný žiadny návrh na doplnenie. 

Rozpočet neziskovej organizácie je predpokladaný a vychádza z predpokladaných položiek 

v príjmovej časti ale aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Príjmy sú plánované  v závislosti od 

reálneho nástupu prijímateľov SoSl ZpS, kedy začnú platiť úhrady za poskytované soc. 

služby. Rozpočet neziskovej organizácie je prílohou č. 2 tejto zápisnice. 

Plán činnosti je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 

 

 



Bod č. 3  Diskusia 

do diskusie sa prihlásili: 
 
JUDr. Kováč- 
otázka: Z akých ďalších podkladov sa vychádzalo pri skladbe predpokladaného 
rozpočtu pre n. o. DOMOV PRI KAŠTIELI? 
odpoveď: Ing. Sebechlebský – z praxe správy budov OEAF MsÚ v ZH. 
Ing. M. Minárová – z porovnateľných zss v okolí – Dominik V. Lehota, DD a DSS J. Lehota, 
ZpS Nezábudka n. o. Fiľakovo.  
 
MUDr. Kukolík - akou formou prebehne prípadná zmena rozpočtu n. o. DOMOVA PRI 
KAŠTIELI, ak by došlo k dotácii mesta ZH v prospech n. o.? 
Ing. M. Majerník- 
Odpoveď: Mesto ZH na požiadavku správnej rady n.o. na vedenie Mesta ZH, má možnosť 
využiť zmenu rozpočtu a prostredníctvom tejto zmeny uvoľniť naplánované finančné zdroje 
pre n.o. 
 
Mgr. A. Líšková: - 
 
Ing. M. Sebechlebský: - 
 
Ing. M. Minárová: Vzhľadom na nepriaznivé pandemické podmienky – zvýšená chorobnosť 
zamestnancov MsÚ, konkr. OEaF, zákaz zhromažďovania ... spôsobil požiadavku na členov 
správnej rady, aby predložený návrh vzali na vedomie ako predpokladaný návrh, ktorý získa 
konkrétnejšiu podobu a v zmysle zákona o neziskových organizáciách, bude správnej rade 
predložený na schválenie návrh rozpočtu do konca marca 2021. 
 
 
 
Bod č. 4 Záver – predsedkyňa správnej rady Mgr. A. Líšková sa poďakovala všetkým za 
účasť na tomto zasadnutí a následne zasadnutie ukončila. 
 
Zápisnica zverejnená na www.ziar.sk/domovprikastielino (odposlaná na zverejnenie 
03.01.2021.), následne zverejnená  08.01.2021 

http://www.ziar.sk/domovprikastielino

