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Kód uznesenia 13.2.1
Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje

dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov
s účinnosťou od 1. decembra 2015.

Dôvodová správa
V súvislosti s novelou 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“) a dôvodu prístavby
k sociálnemu zariadeniu predkladá oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Petržalským
domovom seniorov Dodatok č. 1 zriaďovacej listiny, ktorou sa mení zriaďovacia listina
Petržalského domova seniorov č. 688/2009 zo dňa 30.04.2009 nasledovne:
-

v článku I sa z dôvodu prístavby zariadenia mení celková kapacita miest
v zariadení z 34 miest na 60 miest,

-

podľa § 35 ods. 1 zákona o sociálnych službách sa v zriaďovacej listine článku II
mení odsek 2 a nahrádza sa novým - zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby
v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
Takýto klienti vyžadujú vo zvýšenej miere zabezpečenie odborných, obslužných
a iných činností, predovšetkým zvýšenie ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti.

-

podľa § 35 ods. 3 zákona o sociálnych službách sa v zriaďovacej listine v článku
II odsek 3 vypúšťa písmeno d) ošetrovateľská starostlivosť,

-

podľa § 35 ods. 5 zákona o sociálnych službách sa v zriaďovacej listine v článku
II vypúšťa odsek 5 a nahrádza sa novým - v zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj
ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú
starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách,

-

podľa § 61 ods. 3 zákona o sociálnych službách sa v zriaďovacej listine v článku
II vypúšťa odsek 6 a nahrádza sa novým - sociálnu službu v zariadení nemožno
poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú
starostlivosť v zdravotníckom zariadení. Sociálnu službu v zariadeniach uvedených v
§ 34 až 40 zákona o sociálnych službách nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej
súd uložil ochranné liečenie, ochrannú výchovu, ochranný dohľad alebo umiestnenie v
detenčnom ústave a to do skončenia vykonávania týchto ochranných opatrení. Počas
doby uvedenej v druhej vete sa u takejto fyzickej osoby posudková činnosť podľa tohto
zákona nevykonáva,

V predkladanom návrhu dodatku v článku VI odsek 3 príloha č. 2 a č. 3 sa
vykonávajú zmeny v súpise nehnuteľného majetku (pozemky a budovy) zvereného
zriaďovateľom zariadeniu sociálnych služieb vrátane jeho finančného vymedzenia v súvislosti
s protokolom č. 11 88 0031 08 00 zo dňa 30.01.2008 a dodatkami k protokolu o zverení
správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do správy zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov
č. 11 88 0031 01 zo dňa 21.06.2011 č. 11 88 0031 08 02 zo dňa 24.01.2014 a 11 88 0031 08
03 zo dňa 24.03.2015.

Navrhovaný dodatok zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti
hlavného mesta SR Bratislavy, nemá vplyv na plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy.
Legislatívno-právne oddelenie vydalo právne stanovisko k predloženému dodatku
zriaďovacej listiny dňa 31.08.2015 č. MAGS OLP 20418/2015/3331125.

Dodatok č. 1
Zriaďovacej listiny Petržalského domova seniorov
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa čl. VII
ods.1 Zriaďovacej listiny Petržalského domova seniorov sa uznieslo:
Čl. I
Zriaďovacia listina zariadenia Petržalského domova seniorov, schválená uznesením
mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 688/2009 zo dňa
30.04.2009, sa mení takto:
1. V čl. I sa slová „Celková kapacita: 34 miest nahrádza slovami Celková kapacita: 60
miest“.
2. V Čl. II odsek 2 znie:
„2. Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby
v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.“
3. V Čl. II odsek 3 znie:
„ 3. Zariadenie pre seniorov poskytuje:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
b) sociálne poradenstvo,
c) sociálnu rehabilitáciu,
d) ubytovanie,
e) stravovanie,
f) upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
g) osobné vybavenie.“
4. V Čl. II odsek 5 znie:
„ 5. V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak
neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona
o sociálnych službách.“
5. V Čl. II odsek 6 znie:
„ 6. Sociálnu službu v zariadení nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný
stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení. Sociálnu službu
v zariadeniach uvedených v § 34 až 40 zákona o sociálnych službách nemožno poskytovať
fyzickej osobe, ktorej súd uložil ochranné liečenie, ochrannú výchovu, ochranný dohľad alebo
umiestnenie v detenčnom ústave podľa osobitného predpisu,1) a to do skončenia vykonávania
1
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týchto ochranných opatrení. Počas doby uvedenej v druhej vete sa u takejto fyzickej osoby
posudková činnosť podľa tohto zákona nevykonáva.“
6. V čl. VI odsek. 3 príloha č. 2 znie nasledovne:
„ 3. Vecné a finančné vymedzenie nehnuteľného majetku k 30.06.2015 – pozemky :“

P.č.

Názov

Katastrálne
územie

Parcelné
číslo

1.

Zastavané plochy a nádvoria

Petržalka

3794

2.

Ostatné plochy

Petržalka

3.

Zastavané plochy a nádvoria

4.

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera
( m2 )

LV

Zverovací
protokol

Hodnota
(€)

619

1

11 88 003108 00

30 820,57

3793/1

2 144

1

11 88 003108 00

12 462,69

Petržalka

3793/2

28

1

11 88 003108 00

1 394,15

Petržalka

3793/3

553

1

11 88 003108 00

27 543,37

Spolu:

72 211,78

7. V čl. VI odsek. 3 príloha č. 3 znie nasledovne:
„ 3. Vecné a finančné vymedzenie nehnuteľného majetku k 30.06.2015 – budovy:“
Názov
P.č. objektu
1. Pôvodná
budova
2.
Prístavba
3. Rekonštrukcia
kuchyne
4.

Brána, plot

5. Garáž
S Spolu:

Katastrálne Parcelné Súpisné
územie
číslo
číslo

LV

Zverovací
protokol

Obstarávacia
cena ( € )
212 059,25

Zostatková
cena ( € )

Petržalka

3794

322

1

11 88 0031 08 00

0,00

Petržalka

3793//3

332

1

11 88 0031 08 02

Petržalka

3793/3

332

1

11 88 0031 08 00

68 165,95

61 575,89

Petržalka

3793/3

332

1

11 88 0031 08 00

6 733,45

5 711,34

Petržalka

3793/2

6229

1

11 88 0031 08 00

1 489 170,36 1 407 262,78

487,68
0,00
1 776 616,69 1 474 550,01

Čl. II
Tento dodatok nadobúda účinnosť ................. 2015.

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

Návrh dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine zariadenia pre seniorov Petržalský domov
seniorov
kód uzn.: 13.2.1
Uznesenie č. 183/2015
zo dňa 05. 11. 2015
Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy,
schváliť dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine zariadenia pre seniorov Petržalský domov
seniorov, s účinnosťou od 1. decembra 2015.
---

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

Výpis
zo zasadnutia komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ
zo dňa 03.11.2015

K bodu 8:
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia
pre seniorov Petržalský domov seniorov“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného
mesta SR Bratislavy.
Stanovisko:
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 zariadenia
pre seniorov Petržalský domov seniorov s účinnosťou od 1. decembra 2015.
Hlasovanie:
prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0

Mgr. Zdenka Zaťovičová, v. r.
podpredsedníčka komisie

V Bratislave, 06.11.2015
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník

