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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 

 
A.  schvaľuje 
 
podľa § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 3 
písm. l) a § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), podľa § 15 ods. 2 písm. h) zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 
a podľa §§ 9 ods. 9, 35, 41, 42 a § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnené zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), vydáva 
Mestská časť Bratislava – Ružinov túto zriaďovaciu listinu. 
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Návrh 
Zriaďovacia listina 

 
schválená uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov   

č. ................  
z ................... 

 
 
     Podľa § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 3 písm. l) 
a § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), podľa § 15 ods. 2 písm. h) zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podľa §§ 9 ods. 
9, 35, 41, 42 a § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnené zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o sociálnych službách“), vydáva Mestská časť Bratislava – Ružinov túto 
zriaďovaciu listinu 
 

Čl. I 
Identifikácia organizácie 

 
Názov organizácie: Domov dôchodcov   
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava – Ružinov, IČO: 00 603 155 
 Mierová 21, 827 05 Bratislava (ďalej len „zriaďovateľ“ ) 
Sídlo organizácie: Pažítková 2, 821 01 Bratislava 
Identifika čné číslo: 00 226 840  
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
Dátum zriadenia: 1.12.1992  
 

Čl. II 
Predmet činnosti, druh a forma sociálnej služby 

 
1. Domov dôchodcov je rozpočtová organizácia zriadená zriaďovateľom za účelom 

poskytovania sociálnych služieb ako  verejný poskytovateľ sociálnej služby podľa zákona 
o sociálnych službách.  

 
2. Domov dôchodcov poskytuje z hľadiska druhu, sociálne služby na riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 
stavu alebo z dôvodu dôchodkového veku, ktorými sú : 
a) zariadenie pre seniorov podľa § 35 zákona o sociálnych službách, v ktorom sa poskytuje 

sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre 
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, 

b) domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“) podľa § 41 zákona 
o sociálnych službách, 

c) prepravná služba podľa § 42 zákona o sociálnych službách. 
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3.  Domov dôchodcov poskytuje sociálne služby z hľadiska formy : 
a) celoročnú pobytovú formu - v zariadení pre seniorov podľa § 35 zákona o sociálnych 

službách, 
b) terénnu formu - opatrovateľskou službou podľa § 41 a prepravnou službou podľa § 42 

zákona o sociálnych službách. 
 

4. V zariadení pre seniorov sa podľa § 35 zákona o sociálnych službách poskytuje celoročná 
pobytová sociálna služba na dobu neurčitú : 

      a)  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby  a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách, alebo  

b)  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

 
5. V zariadení pre seniorov sa poskytujú tieto sociálne služby : 
      a)   odborné činnosti : 
            1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
            2. sociálne poradenstvo, 
            3. sociálna rehabilitácia, 
            4. ošetrovateľská starostlivosť, 
      b)   obslužné činnosti :  
            1. ubytovanie, 
            2. stravovanie, 
            3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
      c)   ďalšie činnosti : 
            1. osobné vybavenie, 
            2. úschova cenných vecí, 
            3. záujmová činnosť. 
 
6. Opatrovateľská služba  je poskytovaná podľa § 41 zákona o sociálnych službách fyzickej 

osobe, ktorá : 
a)   je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa  

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a 
       b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 

domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4. zákona o sociálnych 
službách. 

7. Prepravná služba je poskytovaná podľa § 42 zákona o sociálnych službách  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 obmedzenou schopnosťou orientácie.  

8. Výšku úhrady za poskytnuté sociálne služby určí zriaďovateľ vo všeobecne záväznom 
nariadení. 
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Čl. III 
Doba, na ktorú sa Domov dôchodcov zriaďuje 

1. Domov dôchodcov sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 

Čl. IV  
Štatutárny orgán  

1. Štatutárnym orgánom Domova dôchodcov je riaditeľ, ktorého na návrh starostu mestskej časti 
Bratislava – Ružinov vymenúva a odvoláva miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
Ružinov. 

2. Riaditeľ koná za Domov dôchodcov navonok a zodpovedá za činnosť a hospodárenie 
Domova dôchodcov. 

3. Vnútorné organizačné vzťahy Domova dôchodcov upraví organizačný poriadok, ktorý vydá 
riaditeľ. 

 
Čl. V 

Hospodárenie Domova dôchodcov 

1. Domov dôchodcov je právnická osoba mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorá je svojimi 
príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet mestskej časti Bratislava - Ružinov.  

2. Domov dôchodcov hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré 
mu určí mestská časť Bratislava - Ružinov ako zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Domov 
dôchodcov hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných 
subjektov, zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov a vedie účtovníctvo. Pritom sa riadi  
všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 13/2012 o zásadách 
hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.  

 
Čl. VI 

Vecné a finančné vymedzenie majetku zvereného do správy  

1. Domov dôchodcov spravuje nehnuteľný a hnuteľný majetok zverený do jeho správy 
zriaďovateľom. Zverený majetok spravuje v súlade so všeobecne záväzným nariadením  
mestskej Bratislava – Ružinov č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, so Štatútom hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

2. Majetok zverený do správy zriaďovateľom ako aj vlastný majetok vedie Domov dôchodcov 
v účtovnej a operatívnej evidencii. 

3. Vecné a finančné vymedzenie majetku zvereného do správy tvorí prílohu č. 1 tejto 
zriaďovacej listiny.  
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Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Touto zriaďovacou listinou sa zrušuje a nahrádza Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie  
Domov dôchodcov zo dňa 1.1.1999 v znení Dodatku č. 1, vydaná mestskou časťou Bratislava 
-Ružinov. 

2. Dodatky a zmeny zriaďovacej listiny môže prijať len miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava – Ružinov uznesením. 

3. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1.7.2015. 
 
 
 
 
 
 

Mestská časť Bratislava – Ružinov  
       Dušan Pekár  

                                                                              starosta 
 



Príloha č. 1 k Zriaďovacej listine - Domov dôchodcov, Pažítková 2, 821 01 Bratislava, IČO: 00226840

Vecné a finančné vymedzenie majetku zvereného do správy 

druh majetku parcelné číslo výmera v m2 súpisné číslo katastrálne územie list vlastníctva obstarávacia cena v € zostatková cena k 31.5.2015 v €

pozemky (031) 15539/4, 15539/5 3548, 8446 Ružinov 2941 219 047,41 219 047,41

budovy, stavby (021) 15539/4 3548 814 Ružinov 2941 507 711,94 152 127,20

stroje, prístroje a zariadenia (022) 73 824,23 12 237,82

DNHmM (013, 018) 2000,60 0

DHM (028) 0 0

spolu 802 584,18 383 412,43





STANOVISKO 
 
 
 
K bodu:  “Návrh Zriaďovacej listiny Domova dôchodcov“ 
 
 
 
Predkladateľ:   Dušan Pekár,  starosta  
 

 
zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK) 

mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa  15. 6. 2015 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
KLPaK 
 
 
prerokovala a  
 
 
1. berie na vedomie „Návrh  Zriaďovacej listiny Domova dôchodcov“ 
 
 
2.  odporúča MZ schváliť „Návrh Zriaďovacej listiny Domova dôchodcov“   
s pripomienkami 
 
 
 
 

Hlasovanie:   Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 

       JUDr. Daniela Šurinová  v. r. 
                    predsedníčka komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 15. 6. 2015 
Zapísala: Zeleníková 
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