ZRIAĎOVACIA LISTI A
STREDISKA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava Č. 68 z dňa
17. februára 2015 vydávam toto úplné znenie Zriaďovacej listiny Strediska sociálnej
starostlivosti.

1.

OZNAČENIE ZRIAĎOVATEĽA:

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uznesením Č. 15 zo dňa 16. februára 1993
zriaďuje v zmysle zákona Č. 369/1990 o obecnom zriadení a zákona Č. 567/1992 Národnej
rady Slovenskej republiky zo dňa 17.11.1992 o rozpočtových pravidlách Slovenskej
republiky a § 7 Štatútu mesta Trnava s účinnosťou od 1.1.1993 príspevkovú organizáciu
Strediska sociálnej starostlivosti Trnava.

2.

NÁZOV:
SÍDLO:
IČO:

3.

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Trnava, Vl. Clementisa 51, PSČ 917 01
17639760

VYMEDZENIE PREDMETU ČINNOSTI:

Stredisko sociálnej starostlivosti zabezpečuje v súlade so zákonom č.44812008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov nasledovné sociálne služby:
a)
Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc
inej fyzickej osoby a pre dôchodcov trvalo žijúcich na území mesta Trnava;
• zabezpečuje prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby, v ktorej sa poskytuje
pobytová
forma sociálnej
služby, celodenné
stravovanie
a zdravotnícka
starostlivosť,
• zabezpečuje prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby - zariadenie pre sociálne
núdznych, v ktorej sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, celodenné
stravovanie a zdravotnícka starostlivosť najmä pre fyzické osoby, ktoré nemajú
zabezpečené ubytovanie a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
b)
•
c)
•
•
•

d)

Poskytovanie terénnej sociálnej služby na území mesta Trnava;
zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby na území mesta Trnava.
Zriaďovanie, rušenie a spravovanie činnosti denných centier;
zabezpečuje činnosť denných centier s prihliadnutím na osobitné záujmy
dôchodcov v súlade s prevádzkovým poriadkom denných centier,
riadi a usmerňuje rozvoj kultúrno-výchovnej činnosti v denných centrách,
zriaďuje denné centrá na Clementisovej ul., Beethovenovej ul., Hospodárskej ul.,
Novosadskej ul., Ľudovej ul., Hlavnej ul. a Limbovej ul. v Trnave a denné centrum
na Dedinskej ul. v Modranke.

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení na zabezpečenie nevyhnutných podmienok
na uspokojovanie základných životných potrieb;
• zabezpečuje prevádzku nocľahárne, v ktorej sa poskytuje pobytová sociálna služba
pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie
bývanie užívať.
e)
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni;

•

f)

g)
•
•
•
h)
•
i)
•

•
•

j)

zabezpečuje prevádzku jedálne s cieľom poskytovania obedov pre dôchodcov
trvalo žijúcich na území mesta Trnava.
Stredisko sociálnej starostlivosti ďalej zabezpečuje nasledovné činnosti:
Vykonávanie opatrovníka tomu, kto bol pozba ený spôsobilosti na právne úkony,
alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená na základe rozhodnutia
súdu;
Zabezpečenie ubytovacích a iných služieb v mestských ubytovacích zariadeniach;
zabezpečuje obsadzovanie uvoľnených bytov vobjekte malometrážnych bytov
a v malometrážnych bytoch pre mladé rodiny v spolupráci s MsÚ Trnava,
zabezpečuje obsadzovanie voľných miest v mestských ubytovniach, v spolupráci
s MsÚ Trnava.
zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť pre nájomníkov malometrážnych bytov
Riadenie a spravovanie územnýchjasieľ v meste Trnava;
zabezpečuj e zdravotno-výchovnú činnosť územných detských jaslí.
.Zabezpečenie správy, údržby, opravy a modernizácie zvereného majetku mestom
Trnava;
zabezpečuje správu zvereného majetku mesta Trnava a prenajatých zariadení
a objektov, taktiež prevádzku objektov a zariadení po stránke finančnej,
zásobovacej, ochrany majetku, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,
zabezpečuje prevádzku, opravu a údržbu vlastných zariadení na výrobu a dodávku
tepla a teplej úžitkovej vody,
zabezpečuje opravu a údržbu elektrických zariadení, výťahov, spoločných
televíznych antén, vodo inštalačných a plynoinštalačných zariadení, ústredného
kúrenia, práce maliarske,
natieračské,
murárske, pokrývačské,
stolárske,
klampiarske, zámočnícke, merania a regulácie výmenníkových staníc a kotolní.
Prenajímanie nebytových priestorov iným právnickým a fyzickým osobám.

4.
FORMA HOSPODÁRENIA:
a) Stredisko sociálnej starostlivosti - právnická osoba, je ako príspevková organizácia
na rozpočet mesta Trnava zapojená príspevkom,
b)
hospodári samostatne, podľa schváleného rozpočtu vo svojom mene,
c)
je oprávnené vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa,
d)
má otvorený vlastný bežný účet v peňažnom ústave v Trnave,
e)
so súhlasom zriaďovateľa môže vykonávať podnikateľskú činnosť, ak plní úlohy
určené zriaďovateľom. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú
sa na vlastnom účte,
f)
môže združovať prostriedky, podľa osobitného predpisu, na základe zmluvy
o združení. Združené prostriedky sa vedú na samostatnom účte,
g)
tvorí rezervný fond,
h)
je oprávnená vo vlastnom mene podávať súdne návrhy za mesto Trnava a konať
za mesto Trnava vo vlastnom mene pred všetkými stupňami súdov vo veciach:
• o vypratanie bytu a nebytového priestoru,
• o zaplatenie pohľadávky,
• a ďalších veciach, súvisiacich so správou bytového a nebytového fondu.
5.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN:
a) štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ,
b) riaditeľ riadi činnosť a koná v mene organizácie vo všetkých veciach,
c) riaditeľ určuje svojich zástupcov, ktorí ho počas jeho neprítomnosti zastupujú v plnom
rozsahu delegovaných práv a povinností,
d) riaditeľ vydáva organizačný poriadok organizácie.
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6.
VYMEDZENIE MAJETKU, KU KTORÉMU MÁ ORGANIZÁCIA PRÁVO
HOSPODÁRENIA:
Stredisko sociálnej starostlivosti spravuje a uzíva majetok mesta Trnava, ktorý mu
bol zverený do správy, ktorý nakúpi alebo prenajme na zabezpečenie svojej činnosti.
Vecné a finančné vymedzenie majetku:
Stav finančného vyjadrenia majetku k termínu 01.01.2013 :
a)
Malometrážne byty, ul. Vl. Clementisa č. 51, Trnava
súpisné číslo:
6483
parc. číslo:
5671/87
5298 rn2 zastavaná plocha (dom, dvor)
nehnuteľný majetok: 1.222.602,52 eura
b)

Budova, v ktorej sídli Záujmové združenie Rodina - materské
a denný stacionár pre dôchodcov, ul. Okružná č. 20, Trnava
súpisné číslo: 6496
parc. číslo:
5327/4
890 m2 zastavaná plocha (dom)
nehnuteľný majetok: 207.061,84 eura

centrum

c)

Administratívna
budova, ul. L. Beethovena č. 20, Trnava
súpisné číslo: 5650
parc. číslo:
1635/35
2285 m2 zastavaná plocha (dom, dvor)
nehnuteľný majetok:
111.689,35 eura

d) Detské jasle, ul. Hodžova č. 38, Trnava
súpisné číslo: 3637
parc. číslo:
1284/1
2189 m2 zastavaná plocha (dom, dvor)
nehnuteľný majetok: 40.122,16 eura
e) Zariadenie opatrovateľskej
služby, ul. Hospodárska č. 62, Trnava
súpisné číslo:
3614
parc. číslo:
2513
2104 m2 zastavaná plocha (dom, dvor)
nehnuteľný majetok: 93.657,37 eura
1) Zariadenie
opatrovateľskej
služby - Zariadenie
pre sociálne núdznych,
Coburgovač.24,Trnava
súpisné číslo : 2246
parc. číslo:
8661/3
209 m2 zastavaná plocha (dom)
nehnuteľný majetok: 18.469,89 eura

ul.

g) Ubytovňa a administratívne
priestory, ul. Coburgova č. 26, č. 28, Trnava
súpisné číslo : 2246
parc. číslo:
8661/2
438 m2 zastavaná plocha (dom)
nehnuteľný majetok: 250.272,59 eura
. h)

Ubytovňa, ul. Coburgova č. 27, Trnava
súpisné číslo : 2267
parc. číslo:
8623
2984 m2 zastavaná plocha (dom, dvor)
nehnuteľný majetok: 172.398,19 eura
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i)

Budova, v ktorej sídli Materská škola, ul. Spartakovská č. 10, Trnava
súpisné číslo: 5829
parc. číslo:
5670/3
949 m2 zastavaná plocha (dom)
nehnuteľný majetok:
494.326,71 eura

j)

Kancelárie - administratívne prieston-. ul. Vančurova č. l, Trnava
súpisné číslo: 6300
parc. číslo:
5899
491 rn2 zastavaná plocha (dom)
parc. číslo:
5898/1
368 rn2 záhrada
nehnuteľný majetok: 37.376,52 eura

k)

Detské integračné centrum, ul. Čajkovského č. 55, Trnava
súpisné číslo: 6754
parc. číslo:
1635/144
894 rn2 zasta aná plocha (dom)
parc. číslo:
1635/143
2623 rn2 zastavaná plocha (dvor)
nehnuteľný majetok: 122.238,39 eura

l)

Cintorín na Kamennej ceste č. l, Trnava
Prevádzková budova, Kamenná cesta č. 1, Trnava
súpisné číslo: 5901
parc. číslo:
10135
421 m2 zastavaná plocha (dom)
Dom smútku, Kamenná cesta č. 2, Trnava
súpisné číslo: 5902
parc. číslo:
10137/1
1248 m2 zastavaná plocha (dom smútku)
parc. číslo:
10137/2
442 m2 zastavaná plocha (dvor)
parc. číslo:
10137/3
19 m2 zastavaná plocha (dvor)
parc. číslo:
10136/2
4651 m2 ostatná plocha
parc. číslo:
10136/3
7611 m2 ostatná plocha
parc. číslo:
II 905/5
21238 m2 ostatná plocha
nehnuteľný majetok:
627.746,59 eura
19.405,40 eura (domin. kríž)
hnuteľný majetok:
2.458.47 eura
630.205,06 eura

m)

Zdravotné stredisko, ul. Mozartova č. 3, Trnava
súpisné číslo: 5906
parc. číslo:
1635/91
1225 m2 zastavaná plocha
nehnuteľný majetok:
423.933,14 eura
hnuteľný majetok:
81,09 eura
424.014,23 eura

n)

Malometrážne byty pre mladé rodiny na Veternej ul. č. 18/C-F, Trnava
súpisné číslo: 7336
parc. číslo:
5292/189
743,4 m2 zastavaná plocha (dom)
nehnuteľný majetok: 1.640.327,35 eura

o)

Mestská poliklinika,
súpisné číslo: 6755
parc. číslo:

Starohájska
5680/206
5680/207

ul. č. 2, Trnava
3673 m2 zastavaná plocha
2006 m2 zastavaná plocha
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5680/208
5680/209
5680/210
5680/211
5680/212
5680/213
5680/214
5680/217
5671/222
5671/223
5671/224
5671/225
5680/218
3.492.325,67
nehnuteľný majetok:

2 6 IIlL zastavaná plocha
196 IIlL zastavaná plocha
12 IIlL zastavaná plocha
66 - m2 zastavaná plocha
6 m2 zastavaná plocha
19 m2 zasta aná plocha
20 IIlL zas avaná plocha
239 m2 zastavaná plocha

(lávka)
(lávka)
(lávka)
(lávka)
(dvor)

eura

p) Denné centrum Modranka, Dedinská ul. č. 9, Trnava - ::\1odranka
súpisné číslo: 4376
parc. číslo:
836
184 m2 zasta ané ploch a nádvoria
837
331 m2 zastavané plochy a nádvoria
nehnuteľný majetok: 78 663,99 eura
q) Budova, V jame č. 3
súpisné číslo 7148
parc. číslo: 5680/1 OO

4318 m2 zastavané plochy a nádvoria,

parc. číslo: 5680/101

20536 m2 zastavané plochy a nádvoria

nehnuteľný majetok:

l 479 846,25 eura

Ďalší majetok mesta Trnava bude daný do správy Stredisku sociálnej starostlivosti
na základe zmluvy o zverení majetku do správy uzatvorenej medzi mestom Trnava
a Strediskom sociálnej starostlivosti alebo zmluvou o prevode do správy v súlade
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený.

7.

URČENIE ČASU TRVANIA ORGANIZÁCIE:
Príspevková organizácia Stredisko sociálnej starostlivosti
1.1.1993 na dobu neurčitú.

sa zriaďuje odo dňa

8.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
Táto zriaďovacia listina schválená Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava,
uznesením Č. 15 zo dňa 16.2.1993 bola aktualizovaná nasledovne:
Zmenou Č. l schválenou Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava uznesením
Č. 140 zo dňa4.10.1995.
Zmenou Č. 2 schválenou Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava uznesením
Č. 202 zo dňa 14.12.1999.
Zmenou Č. 3 schválenou Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava uznesením
Č. 657 zo dňa 6.9.2005.
Zmenou Č. 4 schválenou Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava uznesením
Č. 819 zo dňa 2.5.2006.
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Zmenou č. 5 schválenou
~57 zo dňa 5.5.2009.
Zmenou č. 6 schválenou
.701 zo dňa 27.10.2009.
Zmenou č. 7 schválenou
. 126 zo dňa 28.06.2011.
Zmenou č. 8 schválenou
485 zo dňa 19.02.2013.
Zmenou č. 9 schválenou
č. 68 zo dňa 17.02.2015.

'om mesta Trnava uznesením

Mestským

v.

Mestským zasru i-e sn-om mesta Trnava uznesením
Mestským zasrupite .srvom mesta Trnava uznesením
Mestským z

pi eľsrvom mesta Trnava uznesením

v,

Mestským

zastupi eľstvom mesta Trnava uznesením

V Trnave, dňa 31.3.2015

.rr.n-. Peter

Bročka, LL.M.
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