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Kód uznesenia 13.2

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s ch v a ľ u j e

dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie RETEST s tičinnosťou od 01.06.2019.

Dôvodová správa

Všeobecná časť
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) je
zriaďovateľom mestskej organizácie RETEST, Ľadová 11, Bratislava (ďalej len „RETEST“),
ktoré poskytuje služby pre plnoleté fyzické osoby s cieľom prekonania psychických,
fyzických a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a zapojenia sa
do života v prirodzenom prostredí.

RETEST je zriadený na základe zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Dňom 01. 04. 2018 nadobudol tičinnosť zákon č. 61/2018 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý so sebou priniesol zmeny, ktoré je potrebné aplikovať aj do
dodatku č. 1 zriaďovacej listiny (ďalej len „zákon“).

Osobitná časť
Z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v tejto oblasti sa
pristúpilo k spracovaniu dodatku č. 1 zriaďovacej listiny RETEST-u. Oproti predchádzajúcej
úprave sú navrhnuté tieto zmeny:
1.

2.
3.

V ČI. II sa mení znenie písm. a) a písm.) h, z dôvodu, že novela zákona zrušila pojem
resocializačné stredisko a nahrádza ho novým pojmom centrum pre detí a rodiny.
Pôvodne písm.) h sa ruší z dôvodu, že táto problematika nespadá do pôsobnosti vyššie
uvedeného zákona. Spadá pod zákon č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb, kde podľa § 7 ods. 1 zákona č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
sa uvádza, že prevádzku záchytnej izby zabezpečuje riaditeľ toho zdravotníckeho
zariadenia, pri ktorom je záchytná izba zriadená.
V ČI. V ods. 4 sa presne zadefinovali podmienky prijatia do RETEST-u v zmysle
zákona.
V ČI. V sa vpúšťa odsek 5 z dôvodu, že ho nahradil nový odsek 4.

Uznesením Mestskej rady blavnébo mesta SR Bratislavy č. 24/2019 zo dňa 14. 03. 2019
Mestská rada blavnébo mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu
blavnébo mesta SR Bratislavy prerokovať návrb dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny
organizácie RETEST.

Návrh
Dodatok č. 1
Zriaďovacej listine organizácie RETEST
schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 155/2007 zo dňa 4. 7. 2007
ČI. I
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa čl. VII
ods. I Zriaďovacej listiny mestskej rozpočtovej organizácie RETEST sa uznieslo, že
zriaďovacia listina mestskej rozpočtovej organizácie RETEST sa mení a dopĺňa takto::
1. Čl. II znie:
„I. RETEST
a) je centrom pre deti a rodiny a je zriadené na účel vykonávania resocializačného
programu na podporu začlenenia plnoletej fyzickej osoby závislej od alkoholu, drog
alebo patologického hráčstva pobytovou formou^) bez odporúčania orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b) poskytuje bývanie, stravovanie, zabezpečenie stravovania alebo vytvorenie podmienok
na prípravu stravy, úschovy cenných vecí a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť^).“
2. V Čl. V ods. 4 znie:
„4. Do RETEST-u možno prijať plnoletú fyzickú osobu na základe odporúčania
lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a na základe písomnej
dohody s touto plnoletou fyzickou osobou^).“
3. V Čl. V sa odsek 5 vypúšťa.
Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny zostávajú nezmenené a platia v plnom
rozsahu.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zriaďovacej listiny.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. júna 2019.

Ing. árch. Matúš Vallo
primátor
^) § 45 ods. 4 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zm en e
a doplnení niektorých predpisov znení neskorších predpisov
2 ) § 46 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z.

^) § 57 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z.

Z r ia ď o v a c ia listin a
schválená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 155/2007 zo dňa 4.7.2007
Podľa § 21 anasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 75 ods. 1, písm. h)
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vydáva Hlavné mesto Slovenskej republiky túto zriaďovaciu listinu
Cl.l
Identifikácia rozpočtovej organizácie
Názov organizácie:
Zriaďovateľ:
Sídlo organizácie:
Identifikačné číslo:
Forma hospodárenia:
Dátum zriadenia:

RETEST
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Ľadová 11, 81105 Bratislava
37926012
rozpočtová organizácia
31.07.2007

C1.II
Základný účel a predmet činnosti
1. RETEST
a) je resocializačné stredisko zriadené podľa § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel
aktivizovania vnútorných schopností plnoletých fyzických osôb na prekonanie
psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových
závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí,
b) plní zároveň úlohy koordinátora pri čiimostiach súvisiacich s prevádzkou záchymej izby
pre osoby pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a bude priamo
zodpovedný za prevádzku nehnuteľnosti, v ktorej budú umiestnené záchytné izby vrátane
ich materiálno-technického zabezpečenia.

CI. III
Zriadenie organizácie
1. RETEST j e mestská rozpočtová organizácia
2. Organizácia jezriadenána dobu neurčitú.

Cl. IV
Hospodárenie rozpočtovej organizácie
1. RETEST je právnická osoba Hlavného mesta SR Bratislava, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami zapojená na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré vykonáva funkciu
zriaďovateľa, garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma
opatrenia.
2. RETEST hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí
zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Hospodári s rozpočtovými prostriedkami
a s prostriedkami prijatými od iných subjektov v súlade so Štatútom hlavného mesta
Slovenskej republiky
Bratislavy a príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov. Zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, riadi sa záväznými ukazovateľmi
určenými zriaďovateľom.
3. RETEST vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa ich plniť.
4. RETEST môže uzatvárať zmluvu o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci podľa
Obchodného zákonníka ak nájomné bude uhrádzať z prostriedkov Európskej únie, prípadne
z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie programov Slovenskej republiky
a Európskej únie.
5. RETEST je povinný vykonať po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov
s rozpočtom zriaďovateľa podľa pokynov zriaďovateľa.
6. RETEST nie je oprávnený ručiť za zaplatenie zmenky, vystavovať, nadobúdať a prijímať
zmenky. Ostatné cenné papiere môže nadobúdať a vydávať alebo prevziať záruku za splatenie
ich menovitej hodnoty, alebo splatenie výnosu, len ak tak ustanovuje osobitný právny
predpis.
7. RETEST ako nájomca alebo vypožičiavateľ môže použiť kapitálové výdavky na technické
zhodnotenie prenajatého majetku alebo majetku vo výpožičke, pokiaľ doba nájmu, alebo
výpožičky trvá minimálne štyri roky od vynaloženie takéhoto výdavku.
8. Na platenie členského príspevku môže mestská rozpočtová organizácia - RETEST použiť
prostriedky svojho rozpočtu jedine so súhlasom zriaďovateľa. Je oprávnená združovať
prostriedky podľa Občianskeho zákonníka len v prípade, že nevznikne iná právnická osoba.
Prostriedky vedie na samostatnom účte.
9. Rozpočtová organizácia RETEST nemôže vykonávať podnikateľskú čirmosť, nemôže byť
zakladateľom ani zriaďovateľom inej právnickej osoby a nemôže tvoriť osobitné fondy
s výnimkou sociálneho fondu v zmysle osobitného predpisu.

Cl. V
Štatutárny orgán organizácie
1. Štatutárnym orgánom mestskej rozpočtovej organizácie je riaditeľ, ktorého na návrh
primátora vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy.
2. Štatutárny orgán riadi organizáciu a zodpovedá za jej činnosť a hospodárenie zriaďovateľovi.

3. Vnútorné organizačné vzťahy o mestskej rozpočtovej organizácii upraví organizačný
poriadok, ktorý vydá riaditeľ organizácie.
4.

Do resocializačného strediska podľa článku I ods. 1 písm. a) Zriaďovacej listiny nemožno
prijať občanov:
a) ktorých zdravotný stav vyžaduje liečenie v lôžkovom zdravotníckom zariadení,
b) s psychózami a inými závažnými poruchami, pod vplyvom ktorých ohrozujú seba, okolie
a občanov trpiacich prenosnými chorobami,
c) závislých aktuálne užívajúcich drogy,
d) drogovo závislých pred nástupom výkonu trestu, alebo počas jeho prerušenia.

5. O prijatí alebo zamietnutí občana do resocializačného strediska podľa článku I ods. 1 písm. a)
Zriaďovacej listiny rozhoduje riaditeľ na základe písomnej žiadosti občana na odporúčanie
zdravotníckeho zariadenia.

ČLVI
Správa majetku
1. RETEST spravuje nehnuteľný majetok hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý mu bude zverený
na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti samostatnými protokolmi o zverení
majetku. Zverený majetok spravuje v súlade so Štatútom Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a zásadami hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy.

2. Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a je spravovaný
mestskou rozpočtovou organizáciou - RETEST. Súpis nehnuteľného majetku a jeho finančné
vymedzenie, ktorý bude zverený, je vyšpecifikovaný v Prílohe č. 1 k zriaďovacej listine a
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zriaďovacej listiny.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Dodatky a zmeny zriaďovacej listiny možno vykonať len písomne, po schválení Mestským
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy a v zmysle platných právnych predpisov.

2. Právne vzťahy neupravené v zriaďovacej listine sa spravujú všeobecne platnými právnymi
predpismi.
3. Zrušuje sa Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie RETEST zo dňa 26. júna 2007
a nahrádza sa novým znením Zriaďovacej listiny v tomto znení.
4. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť 2. augusta

2007.

- 1 AUG. 2007
v Bratislave, d ň a ...................
Llhg. Andrej DurkoA^j^
primátor
hlavného mesta SR BratisI

KOMISIA SOCIÁLNYCH VECI, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Výpis
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 04.02.2019

K bodu 5:
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie
RETEST, ktorý predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Uznesenie:
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie
RETEST s účinnosťou od 1. júna 2019.

Hlasovanie:
prítomní: 4

za: 4

proti: O

zdržali sa: O

MUDr. Jakub Vallo, v. r.
predseda komisie

V Bratislave, 06.02.2019
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník

