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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 túto zriaďovaciu listinu Ružinovského domova seniorov. 
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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, 56, 58 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: Ružinovský domov seniorov   
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava – Ružinov, IČO: 00 603 155 
 Mierová 21, 827 05 Bratislava (ďalej len „zriaďovateľ“ ) 
Sídlo organizácie: Sklenárova č. 14, 821 09 Bratislava 
Identifika čné číslo: 00 510 173  
Forma hospodárenia: príspevková organizácia 
Dátum zriadenia: 1.1.1996 
 

Čl. II 
Predmet činnosti, druh a forma sociálnej služby 

 
1. Ružinovský domov seniorov je príspevková organizácia zriadená zriaďovateľom za účelom 

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

 
2. Ružinovský domov seniorov poskytuje sociálne služby z hľadiska druhu : 

2.1 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, 

2.2 podporné služby, ktorými sú : 
a)  poskytovanie sociálnej služby v dennom centre podľa § 56 zákona o sociálnych službách, 
b) poskytovanie sociálnej služby v jedálni podľa § 58 zákona o sociálnych službách. 

 



 2

 
3.  Ružinovský domov seniorov poskytuje sociálne služby z hľadiska formy : 

a) celoročnú pobytovú formu - v zariadení pre seniorov podľa § 35 zákona o sociálnych 
službách, 

b) ambulantnú formu – v dennom centre podľa § 56 a v jedálni podľa § 58 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, 
      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. V dennom centre je poskytovaná podľa § 56  zákona o sociálnych službách sociálna služba 

počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. 
V dennom centre sa najmä: 
a) poskytuje sociálne poradenstvo, 
b) zabezpečuje záujmová činnosť. 

 
7. V jedálni sa poskytuje stravovanie  podľa § 58 zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, 

ktorá : 
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 

potrieb, 
b)  má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo  
c) dovŕšila dôchodkový vek.  
V jedálni sa poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácností fyzickej 
osoby uvedenej v § 58 odseku 1 písm. b) a c) zákona o sociálnych službách. 

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

1. Ružinovský domov seniorov sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 

Čl. IV  
Štatutárny orgán  

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

2. Riaditeľ koná za Ružinovský domov seniorov navonok a zodpovedá za činnosť 
a hospodárenie Ružinovského domova seniorov. 

3. Vnútorné organizačné vzťahy Ružinovského domova seniorov upraví organizačný poriadok, 
ktorý vydá riaditeľ. 

 
Čl. V 

Hospodárenie Ružinovského domova seniorov 

1. Ružinovský domov seniorov je právnická osoba mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorej 
menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je  na rozpočet mestskej 
časti Bratislava – Ružinov zapojená príspevkom. Pre Ružinovský domov seniorov platia 
finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. 

2. Ružinovský domov seniorov hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku 
hospodárenia. Rozpočet Ružinovského domu seniorov zahŕňa aj príspevok z rozpočtu 
zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Po uplynutí rozpočtového roka vykoná 
Ružinovský domov seniorov zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa. 
Ružinovský domov seniorov je povinný viesť účtovníctvo. Pri hospodárení s majetkom sa 
Ružinovský domov seniorov 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. Ružinovský domov seniorov 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.  
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2. Majetok zverený do správy zriaďovateľom ako aj vlastný majetok vedie Ružinovský domov 
seniorov v účtovnej a operatívnej evidencii. 

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

 
 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Touto zriaďovacou listinou sa zrušuje a nahrádza Zriaďovacia listina príspevkovej 
organizácie  Ružinovský domov seniorov zo dňa 1.1.2000 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 1.1.2016. 
 
 
 
 
 
 

Mestská časť Bratislava – Ružinov  
       Dušan Pekár  

                                                                              starosta 
 



Príloha č. 1 k Zriaďovacej listine - Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09  Bratislava, IČO: 00510173  
        

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 31.8.2015 
v € 

RDS 9374/1 8 008 1361 Mlynské nivy  1 044 686,49 622 004,54 
Strav. prevádzka 9374/1  1361 Mlynské nivy  308 188,04 143 864,14 
DD Pivonkova 15536/1 5 197 2816 Ružinov  174 397,79 105 114,42 

 15537/1   Ružinov    
Banšelova 17015/10 771 200 Trnávka  81 838,21 19 610,13 
 17015/13 156 200 Trnávka    
Haburska 15284/11 365 2085 Ružinov  29 871,09 0,00 
 15284/18 4146  Ružinov    

Spolu budovy, stavby (021)      1 638 981,62 890 593,23 
EKG Cardiovit AT1      2 870,82 0,00 
Sonoter s príslušenstvom 2SM      1 590,52 0,00 
Neurodyn s príslušen. 2AD      1 924,62 0,00 
Hydromasáž. vaňa PRIMO      15 928,42 0,00 
Balneo vaňa LAGUNA BUBBLE      4 764,99 0,00 
Vydávací ohrievací vozík      2 037,64 0,00 
Pojazdný ohrievač tanierov      1 089,42 0,00 
Automatická pračka      4 848,00 3 494,50 
EL. konvektomat      15 602,47 11 769,41 
El. smažiaca panvica      5 938,80 4 521,33 
Plynový kotol      4 896,60 3 803,00 
Plynový kotol      4 896,60 3 803,00 
Žehlič      5 040,00 3 914,00 
Hydraulické zdvíh. zariadenie      4 792,40 3 518,15 
Pračka AF 105      5 310,00 4 646,00 
Univerzálny robot s prísluš.      5 180,76 4 533,08 
Kotol kondenzačný      3 075,30 2 690,62 
Kotol kondenzačný      3 075,30 2 690,62 

Spolu stroje, prístroje a zariadenia (022)      92 862,66 49 383,71 
Lampa Bioptron PAG-860      689,77 0,00 
Chladnička Whirpool      729,93 0,00 
Drtič na odpadky      426,61 0,00 
Umývačka riadu      597,16 0,00 
Umývačka riadu      597,16 0,00 

Spolu DDHM (028)      3 040,63 0,00 
Spolu:      1 734 884,91 939 976,94 

 



From: RDS Riaditel [mailto:riaditel@rdssklenarova.sk]  

Sent: Friday, July 31, 2015 12:09 PM 

To: Henrieta Valkova 

Subject: Ziadost 

 
Vážená pani vedúca Mgr.  Valková, 
 
v zmysle našej  komunikácie a pracovných stretnutí v minulosti  ohľadom zriaďovacej listiny RDS, 
ktorá nie je v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, 
Vás žiadam o spoluprácu pri vypracovaní zriaďovacej listiny RDS, ktorá bude spĺňať súčasný právny 
stav. 
 
Ďakujem. 
 
S úctou. 
 
 
Mgr. Ľubica Karelová, MPH 
riaditeľka 
 
Ružinovský domov seniorov 
Sklenárová 14 
821 09 Bratislava 
c.tel.: 02/53411124 
mobil: 0901 772 171 
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