
1 

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
 
 

Materiál na rokovanie  
miestnej rady 
dňa 20.júna 2017 
 
 
Materiál číslo: ......2017 
 
 
 
 

Návrh 
 

Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Predkladateľ: 
Miroslav Štefánik 
prednosta 

Materiá  Obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa 
3. Dodatok č.4 Zriaďovacej listiny  

 

 
 
Zodpovedná:  
Mgr. Soňa Chanečková 
riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka 

 

  

               
Spracovateľ: 
Mgr. Soňa Chanečková 
riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka 

 

 

 

 



2 

 

 

Návrh uznesenia 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 s c h v á l i ť  
 

Dodatok č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka. 
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Dôvodová správa 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka uznesením č. 12 zo dňa 1. 3. 2003 
zriadilo rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, so sídlom na 
Mlynarovičovej 23, 851 03 Bratislava (ďalej len „Stredisko“),  ktoré slúži pre zabezpečovanie 
odbornej,  sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb.  
Základnými zriaďovacími listinami sú Zriaďovacia listina a Štatút Strediska. 
  
Stredisko je zriadené na účely poskytovania sociálnych služieb  v súlade so zákonom 
o sociálnych službách občanom mestskej časti Petržalka s cieľom budovať také služby, ktoré 
sú  pre občanov  potrebné, nevyhnutné a zákonné.  
Jednou z priorít  komunitného plánu MČ Bratislava-Petržalka je:  

 Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych 
služieb a to prostredníctvom  zriadenia  prepravnej služby  

Túto prioritu  prostredníctvom zriadenia prepravnej služby  má záujem Stredisko naplniť od 
01.septembra 2017 a tým zmení rozsah poskytovaných sociálnych služieb Strediska a to   
zriadením novej sociálnu službu v zmysle § 42  zákona o sociálnych službách - 
prepravná služba, ktorá bude  poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo 
fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po 
rovine, alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie 
 
Pri zmene rozsahu  poskytovanej sociálnej služby v Stredisku  je potreba  aktualizovať a 
zosúladiť Zriaďovaciu listinu Strediska, Štatút Strediska a VZN  o poskytovaní sociálnych 
služieb  a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom  a následne  požiadať 
o zmenu  v  Registri poskytovateľov sociálnych služieb. 

 
V nadväznosti na hore uvedené predkladáme  
Návrh  Dodatku č.4  Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka, ktorý  
mení  rozsah poskytovaných  sociálnej služby, a to zriadením novej sociálnej služby v zmysle 
§ 42 zákona o sociálnych službách. 
 
Záver 
V zmysle zákona o sociálnych službách obec, ktorá zriadila alebo založila právnickú osobu na 
účely poskytovania sociálnej služby v zariadení je povinní určiť v zriaďovacej listine alebo vo 
vnútornom predpise druh a formu poskytovanej sociálnej služby, názov zariadenia, predmet 
jeho činnosti a jeho odborné zameranie, a ak je to účelné a vhodné, aj cieľovú skupinu 
fyzických osôb. Na základe tejto skutočnosti pri každej zmene rozsahu činnosti Strediska je 
nutné zmeny zaznamenať v Zriaďovacej listiny ako i v Štatúte . 
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Návrh 

Dodatku č.4  Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka 

ktorým sa mení a dopĺňa 
Zriaďovacia listina Strediska sociálnych služieb Petržalka  zo dňa 01.03.2003 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 4 ods. 3 písm. l),  
 a § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. h) zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 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 „zákon o sociálnych službách“), 
ustanovuje: 

Čl. I. 

Dodatkom č. 4 sa Zriaďovacia listina Strediska sociálnych služieb Petržalka mení a dopĺňa 
takto: 

1. v  článku I sa v prvej vete  §15 ods.2 písmen.ch/ zákona č.377/1990 mení na  „ §15 ods.2 
písm. h) zákona č.377/1990 v znení neskorších predpisov“, 

2. v  článku I sa v prvej vete  §21 ods. 4 písm. b/ zákona č.303/1995 mení na  „§ 1 ods.1 bod 
d) Zákona 523/ 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy  v znení niektorých 
zákonov“, 

3. v článku III sa bod 2 mení  a znie: „sociálne služby na podporu rodiny s deťmi  
a zosúladenia rodinného života a pracovného života“, 

4. v článku III sa vkladá bod 5, ktorý znie: „ sociálne služby  poskytované fyzickej osobe  
odkázanej na individuálnu prepravu“, 

5. v článku IV sa v bode 2 písm. a)  sa za slovom terénnou, vkladá slovo „prepravnou“, 
6. v článku IV sa v bode 2  vkladá písm. h)  „poskytuje prepravnú službu fyzickej osobe s 
ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s 
obmedzenou schopnosťou pohybu“, 

7. článok V  sa mení a znie: „ Stredisko sociálnych služieb Petržalka je právnickou osobou, 
ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa- Mestskú časť 
Bratislava - Petržalka. Stredisko vystupuje vo vlastnom mene a nesie zodpovednosť 
vyplývajúcu z týchto vzťahov, hospodári samostatne, podľa schváleného rozpočtu 
mestskej časti na príslušný rok, spravuje majetok hlavného mesta SR Bratislavy 
a Mestskej časti Bratislava – Petržalka zverený mu do správy a hospodári tiež s vlastným 
majetkom.  
Stredisko je zriadené na dobu neurčitú.“ 
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Čl. II. 

Účinnosť 
 

1. Tento Dodatok č. 4   Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka zo dňa 
01.03.2003 nadobúda účinnosť 1. septembra 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ing. Vladimír Bajan 
          starosta 

 


