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Zápisnica 
zo 6. zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.             

v Žiari nad Hronom 
 

miesto konania: MsÚ Žiar nad Hronom, malá zasadačka 
čas konania: 26.04.2021, o 15.00 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, kontrola prijatých a splnených Uznesení ( č. 1/21) 
 
3. Zmena Štatútu – doplnenie druhov činností 
 
4. Cenník pre ZpS 
 
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. 
 
Kontrola prijatých a splnených Uznesení – č- 1/2021, schválenie rozpočtu neziskovej organizácie. 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené, prijaté, nezisková organizácia začne svoju činnosť 
v súlade s prijatým rozpočtom pre r. 2021. 
 
Bod č. 3.  Zmena štatútu – doplnenie druhov činností 

Ing. M. Minárová – riaditeľka DOMOVA PRI KAŠTIELI n. o., predložila návrh na doplnenie do 

Štatútu, v Čl. II, body: 
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 d) sociálne služby,  

  e) zriaďovanie zariadení sociálnych služieb,  

  f) poskytovanie sociálneho poradenstva, 

Dodatkom č. 1 štatútu, viď Príloha č. 1. 

 

Návrh bol odprezentovaný a následne prijatý. 

Návrh rozpočtu bol prijatý Uznesením č. 2/2021: 

Uznesenie Správnej rady n.o. DOMOV PRI KAŠTIELI v Žiari nad Hronom, č.2/2021 

Správna rada 

Schvaľuje 

Zmenu Štatútu, dodatkom č. 1 štatútu a to doplnením  Čl. II, ktorý bude mať nasledovné 

znenie: 

mení nasledovne: 

ČL. II 

Druh všeobecne prospešných služieb, ktoré nezisková organizácia poskytuje 

a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárne starostlivosti, 

b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

c) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

d) poskytovanie sociálnej služby 

e) poskytovanie sociálneho poradenstva 

f) zriaďovanie zariadení sociálnych služieb 

Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie 

upravené osobitnými predpismi. 1) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) 

Napríklad z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov, z. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, z.č. 

578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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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 

Nehlasoval:0 

Uznesenie č. 2/2021 bolo prijaté. 

 

Bod č. 4. Cenník ZpS 

 

Ing. M. Minárová – riaditeľka n. o. predložila návrh na Cenník pre ZpS – viď. Príloha č. 2 

Jednotlivé položky poplatku sú v zmysle z. č. 448/2008 o sociál. službách Z. z., § 72. Jednotlivé 

položky, ktoré vstupujú do výpočtu tohto poplatku a predpokladaného rozpočtu neziskovej 

organizácie, vychádzali z predpokladaných nákladov, ktoré sa pri tvorbe opierali o porovnateľné 

subjekty – čo do charakteristiky zriaďovateľa neziskovej organizácie ale aj kapacity zariadenia. 

Počas prípravných prác sme – zamestnanci MsÚ kontaktovali obdobné a porovnateľné zariadenia 

a konzultovali sme s nimi ich reálne náklady a návrhy odboru ekonomiky, správy majetku mesta ... 

. 

Návrh bol odprezentovaný a následne prijatý. 

Návrh Cenníka bol prijatý Uznesením č. 3/2021: 

Uznesenie Správnej rady n.o. DOMOV PRI KAŠTIELI v Žiari nad Hronom, č.3/2021 

Správna rada 

Schvaľuje 
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Cenník  - podľa prílohy č. 2: 

 

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 

Nehlasoval:0 

Uznesenie č. 3/2021 bolo prijaté 

 

Bod č. 5. Diskusia 

do diskusie sa prihlásili: 
 
JUDr. R. Kováč: 
 
MUDr. L. Kukolík: otázka: Kto je tzv.  samoplatca? 
odp. – Ing. M. Minárová – tzv. samoplátca je záujemca o umiestnenie v ZpS, so stupňom 
odkázanosti I.-II. ZpS ak má voľné kapacity, môže umiestniť aj takéhoto prijímateľa, avšak 
poskytovateľ soc. služby bude musieť FP (dotáciu) z MPSVaR na takto posúdeného prijímateľa 
v zúčtovaní vrátiť, nakoľko pre tieto stupne odkázanosti nemajú nárok na FP z MPSVaR. V praxi to 
bude znamenať, že takýto prijímateľ bude platiť vyšší poplatok v ZpS a sumu FP z MPSVaR – 
v porovnaní s prijímateľmi v IV. - VI. stupni odkázanosti. 
 
Mgr. A. Líšková: - 
 
Ing. M. Sebechlebský: - 
 
Ing. M. Minárová: Ing. Minárová – riaditeľka n.o. poskytla členom správnej rady nasledujúce 
informácie: 
 
a/ Doplnenie bodov do Štatútu iniciovala Ing. Lecká, pracovníčka Úradu BBSK pre registráciu 
poskytovateľov sociálnych služieb. Zastáva názor, že predmetné vymenovanie poskytovania 
všeobecne prospešných služieb je nutné doplniť navrhovanými bodmi. 
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b/ Na základe rokovaní s RÚVZ Žiar nad Hronom, zo dňa 07.04.2021 a následných rokovaní Vám 
oznamujeme, že nezisková organizácia DOMOV PRI KAŠTIELI, v súlade s rozhodnutím vedenia 
mesta Žiar nad Hronom, požiadala dňa 09.04.2021 BBSK o zápis do registra poskytovateľov 
sociálnych služieb - konkrétne pre pobytovú službu Zariadenie pre seniorov (ZpS).  
Zároveň sa DOMOV PRI KAŠTIELI n.o., dňa 14.04.2021 podaním žiadosti na BBSK, uchádza o 
dotáciu z BBSK,  v zmysle VZN BBSK č. 45/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK, 
účelovo určených na rozvoj sociálnych služieb pre seniorov v Banskobystickom kraji, vo výške 
200.000,00€. V prípade úspešného schválenia žiadosti, nezisková organizácia použije získané 
externé zdroje na materiálno- technické vybavenie novovybudovaného zariadenia pre seniorov 
DOMOVa PRI KAŠTIELI. 
Vzhľadom na veľký záujem občanov mesta o podanie si žiadosti o umiestnenie v budúcom ZpS, 
poskytujeme aj Vám informáciu, že proces prijímania žiadostí sa otvorí na MsÚ v termíne získania 
registrácie v registri poskytovateľov soc. služieb v BBSK, čo predpokladáme, že sa udeje 
najneskôr do konca júla 2021. Teda od 1.8.2021 začneme predmetné žiadosti prijímať a podľa 
dátumu doručenia a riadneho zaevidovania do poradovníka uchádzačov o poskytovanie soc. 
služby - ZpS. 
O tomto postupe bude verejnosť informovaná v prístupných médiách - Mestské noviny, ATV, 
webstránka mesta, fb mesta ... . 
c/ k bodu č. 4 – tvorba návrhu rozpočtu neziskovej organizácie ako aj návrh na Cenník pre ZpS 
vychádzal z predpokladaných nákladov a reálnych rozpočtových položiek porovnateľných 
zariadení – ZpS Fiľakovo, ZpS Dominik V. Lehota a na strane druhej zo skúseností zamestnancov 
ekonomického odboru a správy majetku Mesta ZH. Jednotlivé položky boli predmetom pracovných 
rokovaní vedenia mesta – primátora Mgr. P. Antala, vedúce OEaF Ing. M. Majerníka, Ing. M . 
Sebechlebského – revízora n.o., Ing. M. Paulíkovej – správa majetku Mesta a Ing. M. Minárovej – 
riaditeľky n.o. . 
 
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 29.04.2021), 
následne zverejnená  30.04.2021 
 

http://www.ziar.sk/domovprikastielino

