
ZAKLADACIA  LISTINA 

o založení neziskovej organizácie 

podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov 

 

 

Zakladateľ neziskovej organizácie: 

Mesto Žiar nad Hronom 

Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

IČO: 00 321 125 

Zastúpený: Mgr. Petrom  Antalom, primátorom Mesta Žiar nad Hronom 

 

Článok I. 

Názov a sídlo neziskovej organizácie 

Názov neziskovej organizácie:  DOMOV   PRI   KAŠTIELI   n. o. 

Sídlo neziskovej organizácie: Ul. SNP 1247, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

Článok II. 

Čas trvania neziskovej organizácie 

Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú. 

 

Článok III. 

Druh všeobecne prospešných služieb 

Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie týchto všeobecne prospešných služieb: 

a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti 

b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

c) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

 



Článok IV. 

Prví členovia orgánov neziskovej organizácie 

a/ Prví členovia správnej rady sú vymenovaní zakladateľom – mestom Žiar nad 

Hronom takto: 

 

1.Správna rada: 

meno a priezvisko – MUDr. Ladislav Kukolík 

Narodený – xxxxx 

Rodné číslo - xxxxxx 

Trvalý pobyt – Ul. M. R. Štefánika  455/30, Žiar nad Hronom 

meno a priezvisko – Mgr.  Anna Líšková 

Narodená xxxxx 

Rodné číslo - xxxxx 

Trvalý pobyt – Ul. Družstevná 808/3, Žiar nad Hronom 

meno a priezvisko – JUDr. Róbert Kováč 

Narodený –  xxxxx 

Rodné číslo – xxxxx 

Trvalý pobyt – Ul. Kpt. Jaroša 24, Lutila 

 

2. Prvým revízorom je správnou radou zvolený: 

Revízor: 

1. meno a priezvisko – Ing. Martin Sebechlebský 

    Narodený – xxxxx 

    Rodné číslo – xxxxx 

   Trvalý pobyt – Ul. Hviezdoslavova 275/21, Žiar nad Hronom 

 

3. Prvým riaditeľom je správnou radou zvolený: 

Riaditeľ: 

meno a priezvisko: Ing. Monika Minárová 



Narodená – xxxxx 

Rodné číslo – xxxxxx 

Trvalý pobyt – Ul. Š. Moysesa 416/5, Žiar nad Hronom 

 

b/ Ďalších členov správnej rady volí a odvoláva správna rada, pričom dvoch členov 

správnej rady volí správna rada z kandidátov navrhnutých zakladateľom 

 

Článok V. 

Určenie vkladu zakladateľa do neziskovej organizácie 

Peňažný vklad zakladateľa predstavuje: 500,00  EUR (slovom: päťsto eur). 

 

Článok VI. 

Štatút neziskovej organizácie 

Štatút neziskovej organizácie upraví podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti  

a hospodárení neziskovej organizácie. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Do vzniku neziskovej organizácie koná vo veciach súvisiacich so vznikom neziskovej 

organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o., primátor mesta. 

2.Zakladacia listina bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 

č. ....................../2019 – MsZ dňa 25.04.2019 

3. Zakladacia listina je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. 

 

 

 

 

        ------------------------------------------- 

                  Mgr. Peter Antal 

                   primátor mesta   


