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 Zápisnica 
z 5. zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.            v 

Žiari nad Hronom 
 

miesto konania: MsÚ Žiar nad Hronom, malá zasadačka 
čas konania: 30.03.2021, 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. 
 
2. Schválenie predloženého programu zasadnutia – predsedkyňa správnej rady n. o. DOMOV PRI 
KAŠTIELI  - Mgr. A. Líšková 
 
3. Informácia o stave rekonštrukcie budovy ZpS – Ing. M. Minárová, riaditeľka n. o. a Ing. M. 
Čerťaský 
 
4. Rozpočet DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. – Ing. M. Minárová, Ing. M. Sebechlebský 
 
5. Diskusia 

6. 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. 
 
Bod č. 2 Schválenie programu 
 
Mgr. A. Líšková vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili k predloženému programu, príp. predložili 
doplnenie bodov programu.  
Predložený program 5. zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie bol jednomyseľne 
schválený všetkými tromi členmi správnej rady. 
 
Bod č. 3.  Informácia o stave rekonštrukcie budovy ZpS 

Ing. M. Minárová – riaditeľka DOMOVA PRI KAŠTIELI n. o., odovzdala slovo   Ing. M. 

Čerťaskému, zodp. zamestnancovi Mesta ZH odb. projektov, ktorý má v kompetencii rekonštrukciu 

stavby pre budúce ZpS.  

Návrh bol odprezentovaný a následne prijatý. 
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Bod č. 4. Rozpočet pre DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. pre r. 2021 

Správna rada – jej všetci členovia obdržali v mesiaci december 2020 predpokladaný návrh 

rozpočtu pre DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. pre r. 2021. Keďže zamestnanci Mesta ZH boli 

indisponovaný ochorením COVID 19 a v karanténe kvôli ochoreniu COVID 19, chod MsÚ – účasť 

zamestnancov Mesta, bol v režime home Office, tento návrh bol vyhotovený ako: 

a/ predpokladaný 

b/ po konzultácii s porovnateľnými zariadeniami, napr. ZpS mesta Fiľakovo, ktorý má obdobnú 

právnu formu a porovnateľnú kapacitu v soc. službe ZpS 

c/ bol postavený tak, aby podľa celospoločenského vývoja s ohľadom na pandemickú situáciu 

a ostatných relevantných skutočností, ktoré môžu ovplyvniť  stav celkového rozpočtu neziskovej 

organizácie ako napr.  získanie ďalších ale aj externých finančných zdrojov, nezisková organizácia 

využije nástroje pre optimalizáciu rozpočtu (zmena rozpočtu...) 

d/ a v zmysle platnej legislatívy sa schvaľuje do konca marca r. 2021 

Rozpočet neziskovej organizácie je teda 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. 1 tejto zápisnice. 

Návrh rozpočtu bol prijatý Uznesením č. 1/2021: 

Uznesenie Správnej rady n.o. DOMOV PRI KAŠTIELI v Žiari nad Hronom, č.1/2021 

Správna rada 

schvaľuje 

Rozpočet neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI pre rok 2021. 

pred hlasovaním sa prezentovali 3 členovia správnej rady: 

Mgr. A. Líšková, JUDR. R. Kováč a MUDr. L. Kukolík 

hlasovanie: 

počet všetkých členov správnej rady: 3 

prítomní: 3 

za – 3: 

Mgr. A. Líšková, JUDR. R. Kováč a MUDr. L. Kukolík 

Proti: 0 

Za:    3 
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Nehlasoval:0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Bod č. 5.  Diskusia 

do diskusie sa prihlásili: 
 
JUDr. R. Kováč- 
otázka: Je možnosť v priebehu roka návrh rozpočtu meniť v závislosti na získaných finančných 
zdrojov, či už externých alebo z rozpočtu mesta. Predpokladáme, že n.o. plánuje mimorozpočtové 
zdroje? 
Odpoveď: Ing. Majerník – áno, predpokladáme príjem z 2% podielu daní, dotáciu z Mesta ZH, príp. 
sponzorské príspevky... 
 
MUDr. L. Kukolík- 
Otázka: dodrží sa dátum ukončenia rekonštrukcie budovy ZpS? 
Odpoveď: Mgr. P. Antal – mierne zdržanie spôsobila nepriazeň počasia – sneženie znemožnilo 
terénne úpravy na príjazde a parkovisku pred budovou ZpS ako aj nepredpokladaná porucha na 
plynovode. 
 
Mgr. A. Líšková: - 
 
Ing. M. Sebechlebský: - 
 
Ing. M. Minárová: - 
 
 
 
Bod č. 6 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 01.04.2021), 
následne zverejnená   01.04.2021 
 

http://www.ziar.sk/domovprikastielino

