Návrh na uznesenie

k bodu programu č. 5 - zmena Štatútu neziskovej organizácie DOMOV
PRI KAŠTIELI – dodatok č. 1

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

zmenu Štatútu neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI dodatkom č. 1 nasledovne:
Pôvodné znenie ustanovenia Čl. II sa 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.

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 minulosti sídlila 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.
Z dôvodu rozšírenia možností poskytovať rôznorodejšie, kvalitnejšie a požadované sociálne
služby, pristupuje Mesto žiar nad Hronom ako zakladateľ neziskovej organizácie DOMOV
PRI KAŠTIELI k rozšíreniu druhov všeobecne prospešných služieb o poskytovanie –
sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a zriaďovanie zariadení sociálnych služieb.

