
Návrh na uznesenie 

 

k bodu programu č. 5 a)  Návrh na založenie neziskovej organizácie               

DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.  

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

 

I. zakladá 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v zmysle zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby neziskovú organizáciu DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 

 

II. schvaľuje 

a) Zakladaciu listinu neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 

b) Štatút neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 

c) peňažný vklad Mesta Žiar nad Hronom v prospech neziskovej organizácie -                 

DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. vo výške 500,00 € (slovom: päťsto eur) 

 

III. odporúča 

Správnej rade neziskovej organizácii DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. zvoliť za riaditeľa -        

Ing. Moniku Minárovú, dátum narodenia xxxxx, trvale bytom Ul. Š. Moysesa 416/5,      965 01 

Žiar nad Hronom 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 Mesto Žiar nad Hronom nadobudlo v r. 2018 do majetku mesta Biskupský kaštieľ, Ul. 

SNP 42, Žiar nad Hronom. Súčasťou komplexu nehnuteľností je aj budova školy, kde 

v súčasnosti sídli Súkromná obchodná akadémia, Ul. SNP 1247. 

Rekonštrukciou tejto budovy má Mesto Žiar nad Hronom zámer, prostredníctvom 

neziskovej organizácie - D O M O V   P R I   K A Š T I E L I   n. o., zriadiť zariadenie pre 

seniorov.  

Kapacita zariadenia bude v zmysle zákona o sociálnych službách 40 lôžok, 

s príslušným počtom zamestnancov v zmysle platnej legislatívy. 

 Neziskové organizácie, ako právnicke osoby zakladá v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo: 

„(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené: 

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 

starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné 

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych 

a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe“. 

 

 V intenciách zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby je spracovaná Zakladacia listina neziskovej organizácie a jej 

Štatút.  

Problematika nedostatočných kapacít v existujúcom pobytovom zariadení pre 

seniorov na území mesta je skonštatovaná a zahrnutá vo výstupoch strategických 

dokumentov - „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žiar nad Hronom pre 

programovacie obdobie 2014 - 2020“ a „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad 

Hronom pre roky 2018 – 2023“. 


