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Dôvodová správa
Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá štatút
Zariadenia pre seniorov (ďalej len ZpS) v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov.
Zámerom novelizovaného znenia štatútu je zároveň vytvorenie poradného orgánu – „Rady
ZpS“ ako dobrovoľného, poradného orgánu. Pôvodne založená a zvolená „Rada seniorov“ pod
vedením p. Belianskeho svoju činnosť z vlastnej vôle ukončila. Poslaním nového poradného
orgánu je zabezpečiť užší kontakt obyvateľov v dôchodkovom veku z denných centier
s klientmi ZpS Prievidza, zástupcami príbuzných ležiacich a imobilných klientov a orgánmi
mesta. Cieľom poradného orgánu je napomáhať pri presadzovaní záujmov a potrieb tejto vekovej
kategórie obyvateľov, uplatňovať odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti obyvateľov
v dôchodkovom veku pri vylepšovaní životných podmienok klientov v ZpS Prievidza.

Návrh na uznesenie
Mestská rada
Uznesenie č.
1. berie na vedomie
Návrh Štatútu Zariadenia pre seniorov v Prievidzi.

2. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť Štatút Zariadenia pre seniorov v Prievidzi

Mestské zastupiteľstvo
Uznesenie č.
1. berie na vedomie
Návrh Štatútu Zariadenia pre seniorov v Prievidzi.

2. schvaľuje - neschvaľuje
Štatút Zariadenia pre seniorov v Prievidzi

ŠTATÚT
ZARIADENIA PRE SENIEROV PRIEVIDZA
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1.1.Štatút Zariadenia pre seniorov Prievidza (ďalej len ZpS) vymedzuje v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi najmä predmet činnosti, ako sociálneho zariadenia na
poskytovanie sociálnych služieb.
1.2. ZpS bolo zriadené na základe Zriaďovacej listiny Domova dôchodcov Prievidza zo dňa
01.07.2001, v znení dodatku č.1 zo dňa 01.10.2002, dodatku č.2 zo dňa 30.10.2007 a dodatku
č.3 zo dňa 30.06.2009.
1.3. Zriaďovateľ : mesto Prievidza zriadilo a prevádzkuje ZpS Prievidza v súlade s § 4 ods.3
písm. g), l), p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v
súlade s § 80 písm. e), bod 2., a §12 ods.1 písm. c), bod 1, a písmeno e), bod 5., a § 35 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 SS ,,) za účelom poskytovania sociálnych služieb obyvateľom, ktorí sú odkázaní na sociálnu
službu.
1.4. Predmet činnosti : ZpS Prievidza je zariadenie, ktoré poskytuje:
a) sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
ktorou je :
- poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a
sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy
č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a
poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
b) podpornú službu:
- poskytovanie sociálnej služby v jedálni fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.
1.5. Výška úhrady za poskytované sociálne služby v zariadení sa stanovuje v zmysle platného
VZN o určení výšky platieb za poskytované sociálne služby.
Čl.2
Názov a sídlo zariadenia
2. 1. Názov zariadenia: Zariadenie pre seniorov Prievidza.
2. 2. Sídlo: Ul. J. Okáľa č.6, Prievidza a prevádzka na Ul. M. Rázusa 17, Prievidza.
Čl.3
Charakter poskytovaných služieb v zariadení
3.1. Druh poskytovanej sociálnej služby : ZpS Prievidza poskytuje sociálne služby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
3.2. Vecný rozsah sociálnej služby: ZpS Prievidza vykonáva činnosti:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
odborné činnosti:
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ošetrovateľská starostlivosť
obslužné činnosti:
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti:
- osobné vybavovanie
utvára podmienky na úschovu cenných vecí
zabezpečuje záujmovú činnosť.
3.3 Forma sociálnej služby : 1.zariadenie pre seniorov – pobytová celoročná forma
2. jedáleň – ambulantná forma.
3.4. Rozsah poskytovanej sociálnej služby :
1. zariadenie pre seniorov - pobytová forma na určitý a
neurčitý čas
2.jedáleň – ambulantná forma na určitý čas.
3.5. V ZpS Prievidza sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.
3.6. Kapacita ZpS Prievidza je 250 miest, v tom:
166 miest - Ul. J. Okáľa č.6
84 miest - prevádzka Ul. M. Rázusa č.17.
Kapacita jedálne je na vydanie do 300 obedov.
3.7. Lekársku starostlivosť poskytuje praktický lekár pre dospelých, ktorý navštevuje zariadenie
1x týždenne. Ambulancia sa nachádza v priestoroch zariadenia.
Čl. 4
Postavenie a riadenie zariadenia a vzťah k zriaďovateľovi
4.1. ZpS Prievidza je samostatnou právnickou osobou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Prievidza a na programový rozpočet mesta je napojené vlastným programovým rozpočtom,
ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Zmeny rozpočtu možno vykonávať len v súlade
s platnými právnymi predpismi a so súhlasom mestského zastupiteľstva.
4.2. ZpS Prievidza vystupuje v právnych vzťahoch pod vlastným menom, samostatne hospodári
s majetkom mesta, s finančnými zdrojmi od mesta a zo štátneho rozpočtu v súlade a za
podmienok stanovených právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami mesta,
organizačnými pokynmi a rozhodnutiami orgánov mesta.
4.3.Mesto kontroluje činnosť ZpS Prievidza v oblasti poskytovania sociálnych služieb a zároveň
aj ako rozpočtovej organizácie mesta spravujúcej zverený majetok. V prípade zistených
nedostatkov prijíma opatrenia.
Čl. 5
Organizačné ustanovenia
5.1. Zariadenie pre seniorov Prievidza má právnu subjektivitu.
5.2. Na čele ZpS Prievidza je riaditeľ, ktorý riadi a organizuje prácu v celom zariadení tak,
aby sa plynule zabezpečovali všetky úlohy, rozvoj a kvalita poskytovaných služieb pri
dodržiavaní maximálnej hospodárnosti.
5.3. Riaditeľa ZpS Prievidza menuje a odvoláva zriaďovateľ.
5.4. Príjmami a výdavkami je ZpS Prievidza napojené na štátny rozpočet prostredníctvom
rozpočtu mesta Prievidza.
5.5. Počet a štruktúra zamestnancov sú určené v Organizačnom poriadku zariadenia.
5.6.Zamestnanci zariadenia sa riadia príslušnými zákonmi, právnymi normami,
vnútroorganizačnými normami a nariadeniami mesta.
5.7.V ZpS sa poskytujú sociálne služby nepretržite, celoročne.
Čl. 6
Poradný orgán – Rada ZpS
6.1.Za účelom spolupráce môže zriaďovateľ mesto Prievidza pri ZpS Prievidza vytvoriť svoj
poradný orgán.

6.2.Poradný orgán – „Rada ZpS “ je poradný orgán zriaďovateľa a riaditeľa ZpS. Poslaním
tohto poradného orgánu je zabezpečiť užší kontakt obyvateľov v dôchodkovom veku z denných
centier s klientmi Zariadenia pre seniorov Prievidza, zástupcami príbuzných ležiacich
a imobilných klientov a zároveň aj orgánmi mesta. Napomáhať pri presadzovaní záujmov
a potrieb tejto vekovej kategórie obyvateľov, uplatňovať odborné vedomosti, skúsenosti
a schopnosti obyvateľov v dôchodkovom veku pri vylepšovaní životných podmienok klientov
v Zariadení pre seniorov Prievidza.
6.3.Rada ZpS je 7 členná. Tvoria ju zástupcovia denných centier pôsobiacich na území mesta,
zástupcovia zriaďovateľa, klient ZpS Prievidza a zástupca príbuzných ležiacich a imobilných
klientov.
Na čele Rady ZpS je predseda, ktorého volia členovia rady. Členov Rady ZpS vymenuje
štatutárny zástupca zriaďovateľa na návrh mestskej rady. Zánik členstva môže byť z dôvodu
vzdania sa funkcie alebo smrťou niektorého z členov Rady ZpS.
Zastúpenie jednotlivých subjektov v Rade ZpS je takéto :
a) denné centra, v tom :
- DC Bôbar
- 1 člen
- DC Píly
- 1 člen
- DC Necpaly
- 1 člen
b) mesto Prievidza, v tom :
- 1 člen
- Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi (poslanec)
- Mestský úrad Prievidza, Odbor ŠaSoO
- 1 člen
c) ZpS Prievidza, v tom :
- klient ZpS Prievidza
- 1 člen
- zástupca príbuzných ležiacich a imobilných klientov
- 1 člen
6.4. Primátor mesta, zástupca primátora mesta, prednosta Mestského úradu v Prievidzi, vedúci
Odboru školstva a starostlivosti o občana Mestského úradu v Prievidzi a riaditeľ ZpS Prievidza
majú právo účasti na každom zasadnutí Rady ZpS s hlasom poradným.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
7.1. Týmto štatútom sa ruší štatút, schválený uznesením MsZ v Prievidzi č. 254/07 zo dňa
28.08.2007.
7.2. Štatút ZpS Prievidza nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2015.
7.3. Tento Štatút Zariadenia pre seniorov Prievidza bol schválený uznesením MsZ v Prievidzi
č. ..../2015 dňa 31. marca 2015.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

