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Návrh Dodatku č.1 k zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Mesta 

Bardejov Centra sociálnych služieb, Wolkerová 11, 085 01 Bardejov 
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Mimo plánu zasadnutí      
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s ch v a ľ u j e  

Dodatok č.1 k zriaďovacej listine 

rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov 

Centra sociálnych služieb, Wolkerová 11, 

085 01 Bardejov   
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- na poradu primátora, dňa 01.10. 2021 
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V Bardejove:  21.10.2021 



 

DODATOK č. 1 
 

k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov 

 

Centrum sociálnych služieb 
Wolkerová 11, 085 01 Bardejov 

 

 

 

Zriaďovateľ Mesto Bardejov so sídlom Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, zastúpené 

primátorom MUDr. Borisom Hanuščákom vydáva tento DODATOK č.1, ktorým sa 

doplňuje Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov Centra sociálnych 

služieb, Wolkerová 11, 085 01 Bardejov zo dňa 01.04.2015 následovne: 

 

I. 

 

Úvod 

 

Pôvodné znenie Zriaďovacej listiny sa vypúšťa ,,V súlade s ustanovením § 4 ods., 1 pís. f) a 

§ 11 ods. 2, pís. h) zákona 302/2001 Z.z.” a nahrádza sa novým znením ,,V súlade 

s ustanovením § 4 ods. 3 písm. l a § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov”. 

 

II. 

 

Predmet činností 

 

Čl. 4 predmet činností, bod 4 sa dopĺňa o písmeno d) ktoré znie: 

 

d) Denné centrum Mihaľov 2476/20, 085 01 Bardejov 

 

 

III. 

 

Záverečné a spoločné ustanovenia 

 

1.) V ostatných častiach Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov Centra 

sociálnych služieb, Wolkerová 11, 085 01 Bardejov zo dňa 01.04.2015 zostáva nezmenená. 

2.) Dodatok č.1 schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. ..... /2021 zo 

dňa ......  nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022 a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zriaďovacej 

listiny rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov Centra sociálnych služieb, Wolkerová 11, 

085 01 Bardejov zo dňa 01.04.2015. 

 

 

 

V Bardejove, dňa ……………………. 

 

  MUDr. Boris Hanuščák 

primátor mesta 



 

  

Dôvodová správa 

 

 

Mesto Bardejov dňa 01.07.2015 zriadilo rozpočtovú organizáciu Centrum sociálnych 

služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov zriaďovacou listinou. Do predmetu činností v čl.4 

od.4 a podľa zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. § 56 boli zaradené aj denné 

centrá v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov a to:   

- Denné centrum, Toplianska 9A, 085 73 Bardejov 

- Denné centrum Bardejovská Nová Ves, 085 01 Bardejov 

- Denné centrum Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov 

 

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom 

alebo s vnučkou, sociálne poradenstvo a záujmová činnosť. 

 

Denné centrum Mihaľov 2476/20, ktoré je taktiež v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Bardejov ako jediné do tejto štruktúry nebolo zahrnuté.  

Tento návrh predkladám na požiadavku klientov Denného centra Mihaľov a to aj z dôvodu, 

že Centrum sociálnych služieb Bardejov koordinuje všetku činnosť pre denné centrá, 

disponuje personálnymi kapacitami, koordinuje všetky spoločné aktivity na ktorých sa 

doposiaľ občania Mesta Bardejov časti Mihaľov nezúčastňovali.  

 
 Podľa Všeobecného záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 109/2011 čl.VIII od.2 sa 
sociálne služby v dennom centre poskytujú bezplatne, podľa od.3 sa sociálne služby 
poskytujú v denných centrách: 

a) Denné centrum, Toplianska 9A, 085 73 Bardejov, 
b) Denné centrum, Bardejovská Nová Ves, 085 01 Bardejov, 
c) Denné centrum Dlhá lúka, 085 01 Bardejov, 
d) Denné centrum, Bardejovský Mihaľov. 

 

 

1. Preto navrhujem doplnenie zriaďovacej listiny Centra sociálnych služieb s účinnosťou od 

01.01.2022 v Čl. 4 ,,predmet činností“ o nasledovné: 

 

4.   Denné centrum (§ 56 zákona č.448/2008 Z.z.) 

a) Denné centrum, Toplianska 9A, 085 73 Bardejov 

b) Denné centrum Bardejovská Nová Ves, 085 01 Bardejov 

c) Denné centrum Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov 

d) Denné centrum Mihaľov 2476/20, 085 01 Bardejov 

 

Následne je potrebné vykonať úpravu Organizačného poriadku Mestského úradu 

v Bardejove a organizačnej štruktúry Centra sociálnych služieb s účinnosťou od 01.01.2022.  

 

Financovanie  

Financovanie Denného centra Mihaľov je formou finančného príspevku na jeho prevádzku. 

Navrhujeme, aby táto finančná čiastka, bola zahrnutá do rozpočtu Centra sociálnych služieb 

Bardejov s účinnosťou od 01.01.2022.  
 
 



 

 

 

 

 

2. Z dôvodu korekcie navrhujeme v úvode zriaďovacej listiny nahradiť pôvodné znenie: 

,,V súlade s ustanovením § 4 ods., 1 pís. f) a § 11 ods. 2, pís. h) zákona 302/2001 Z.z.”, 

ktoré sa týkajú vyšších územných celkov a nahradiť ho novým znením: ,,V súlade 

s ustanovením § 4 ods. 3 písm. l a § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov”.  

 

 

Záver 

Komisia bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva na svojom rokovaní dňa  

11.10.2021 formou PER ROLLAM odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove návrh 

schváliť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha: Nové znenie - ,,Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov 

Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov” 
Poznámka: červený text  – nový text 

 

 



 

MESTO BARDEJOV 
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 

 

Zriaďovacia listina  rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov 

Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov 
 

 V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. l a § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Mesto Bardejov podľa § 21 

ods. 9, zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 ods. 9, zákona 

č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov) túto 

zriaďovaciu listinu: 

 

Čl. 1 

Názov a sídlo 

 

Názov organizácie:  Centrum sociálnych služieb  

Sídlo organizácie: Wolkerova 11, 085 01 Bardejov 

IČO: 17149355 

 

Čl. 2 

Forma hospodárenia 

1. Centrum  sociálnych služieb sa zriaďuje ako rozpočtová organizácia na dobu neurčitú, 

ktorá je   svojimi príjmami a výdavkami  napojená na rozpočet Mesta Bardejov.  

Organizácia hospodári s prostriedkami štátneho rozpočtu, prostriedkami mesta Bardejov,  

hmotným investičným majetkom, drobným hmotným majetkom, nehmotným majetkom, 

materiálovými zásobami. 

2. Pri nakladaní s vecami a majetkovými právami sa rozpočtová organizácia s právnou 

subjektivitou riadi zákonom č. 446/2001 z.z. v znení neskorších predpisov a Zásadami 

hospodárenia s majetkom mesta.  

 

 



 

Čl. 3 

Štatutárny orgán 

1. Štatutárnym orgánom Centra sociálnych služieb je riaditeľ, ktorého vymenúva 

a odvoláva Mestské zastupiteľstvo Bardejova na návrh primátora podľa § 11 

odstavec 4 písmeno l zákona č. 369/90 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

 

2. Riaditeľ zastupuje Centrum sociálnych služieb navonok a je oprávnený konať v jeho 

mene vo všetkých veciach týkajúcich sa činnosti Centra sociálnych služieb. 

 

 

Čl. 4 

Predmet činnosti 

Centrum  sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v týchto zariadeniach: 

1. Zariadenie pre seniorov (§ 35 zákona č.448/2008 Z.z.):  

a) Zariadenie pre seniorov, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov 

b)  Zariadenie pre seniorov, Toplianska 9, 085 73 Bardejov  

2. Jedáleň (§ 58 zákona č.448/2008 Z.z.) 

Wolkerova 11, 085 01 Bardejov 

Toplianska 9, 085 73 Bardejov 

3. Denný stacionár (§ 40 zákona č.448/2008 Z.z.) 

Toplianska 9A, 085 73 Bardejov 

4. Denné centrum (§ 56 zákona č.448/2008 Z.z.) 

a) Denné centrum, Toplianska 9A, 085 73 Bardejov 

b) Denné centrum Bardejovská Nová Ves, 085 01 Bardejov 

c) Denné centrum Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov 

d) Denné centrum Mihaľov 2476/20, 085 01 Bardejov 

 

5.  Nocľaháreň (§ 25 zákona č.448/2008 Z.z.) 

Zariadenie sociálnych služieb „NÁDEJ“ 

Kacvinského 13., 085 01 Bardejov 

6. Útulok (§ 26 zákona č.448/2008 .z.) 

Zariadenie sociálnych služieb „NÁDEJ“  

 Kacvinského 13.,  085 01 Bardejov 



 

 

Čl. 5 

Vecné vymedzenie majetku 

1. Organizácii sa zveruje od 1.7.2015 do správy majetok vo vlastníctve Mesta Bardejov 

vedeného v účtovnej a operatívno-technickej evidencii ku dňu 30.6.2015 v Zariadení 

pre seniorov  „Čergov“, Wolkerova 11, Bardejov. 

 

2. Organizácii sa zveruje od 1.7.2015 do správy majetok vo vlastníctve Mesta Bardejov  

vedeného v účtovnej a operatívno-technickej evidencii ku dňu 30.06.2015     

v Zariadení pre seniorov „TOPĽA podľa protokolu uzatvoreného medzi 

odovzdávajúcou organizáciou  a  Centrom sociálnych služieb. 

 

     3.   Pri nakladaní s vecami a majetkovými právami sa rozpočtová organizácia s právnou 

           subjektivitou  riadi  zákonom  č. 138/1991 Z. z. o majetku  obcí  v  znení  neskorších   

           predpisov a Zásadami o  hospodárení a nakladaní s majetkom mesta. 

 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť 01.07.2015 a týmto sa ruší platnosť 

všetkých predchádzajúcich zriaďovacích listín a ich dodatkov Zariadenia pre 

seniorov „Čergov”, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov, a  Zariadenia pre seniorov 

„TOPĽA“, Toplianska 9, 085 01 Bardejove. 

2. Táto zriaďovacia listina bola prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Bardejove dňa 26.03.2015 a schválená uznesením č. 21/2015. 

3. Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov Centrum 

sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Bardejove č. ..... /2021 zo dňa ......  nadobúda účinnosť dňom 

01.01.2022. 

 

 

 

 

V Bardejove  ……………….. 

MUDr. Boris Hanuščak 

       primátor mesta 


