MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie MsZ
dňa 26.03.2015

Materiál č. 18

Návrh na vydanie Dodatku č. 5
k Zriaďovacej listine zo dňa 1.1.1999 vydanej Krajským úradom v Prešove
pre zariadenie sociálnych služieb Zariadenie pre seniorov „Čergov“,
Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

Na základe:
Mimo plánu práce

Predkladá:
Ing. Juraj Popjak
prednosta MsÚ
Spracovateľ:
PhDr. Tatiana Fedáková
vedúca odd. SBaZ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove po
prerokovaní

schvaľuje
Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine zo dňa
1.1.1999 vydanej Krajským úradom
v Prešove pre zariadenie sociálnych služieb
Zariadenie pre seniorov „Čergov“,
Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

Mgr. Anna Kurillová,
riaditeľka ZpS „Čergov“
Spravodajca:
PhDr. Tatiana Fedáková
vedúca odd. SBaZ
Prerokované:
- na porade primátora dňa 20.2. 2015
- na komisii sociálnej pomoci, bytovej a zdravotníctva 06.03.2015
- na zasadnutí MsR 12.03.2015
Prizvať:

V Bardejove: 17.03. 2015

Návrh na vydanie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine zo dňa 1.1.1999 vydanej Krajským
úradom v Prešove pre zariadenie sociálnych služieb Zariadenie pre seniorov „Čergov“,
Wolkerova 11, 085 01 Bardejov – premenovanie ZpS „Čergov“ na Centrum sociálnych
služieb , Wolkerova 11, Bardejov s účinnosťou od 01.07.2015

Dôvodová správa
Mesto Bardejov je zriaďovateľom dvoch zariadení pre seniorov, a to Zariadenie pre seniorov
„TOPĽA“, Toplianska 9, Bardejov a Zariadenie pre seniorov „Čergov“, Wolkerova 11, Bardejov,
ktoré sú samostatné právne subjekty a samostatné organizačné a hospodárske jednotky. Obe zariadenia
riadia ešte ďalšie organizačné jednotky, ktoré poskytujú aj iné druhy sociálnych služieb.
Z dôvodu racionalizácie, zlepšenia informovanosti, dostupnosti pre klientov, efektívnejšieho
využívania ponúkaných sociálnych služieb a predovšetkým efektívnejšieho hospodárenia navrhujeme
ich zlúčenie a vytvorenie jedného právneho subjektu so spoločným riadením a hospodárením.
Poskytovanie všetkých sociálnych služieb zostáva nedotknuté a zriaďovateľom ostáva naďalej mesto
Bardejov. Transformáciu do jedného právneho subjektu zrušením Zariadenia pre seniorov „TOPĽA“
jeho zlúčením so Zariadením pre seniorov „Čergov“ ( premenované na Centrum sociálnych služieb)
plánujeme zrealizovať s účinnosťou od 1. júla 2015.
Toho času v ZpS „Čergov“ podľa zriaďovacej listiny sa poskytujú služby v zariadení pre
seniorov, služby v jedálni pre seniorov a organizačnou zložkou sú Denné centrum v Bardejovskej
Novej Vsi a Denné centrum v Dlhej Lúke. V ZpS „TOPĽA“ sa poskytujú služby v zariadení pre
seniorov, v Dennom stacionári, v Zariadení sociálnych služieb Nádej sa poskytuje služba nocľaháreň
a útulok. Ďalšou organizačnou zložkou je Denné centrum Bardejov a Seniorcentrum.
.
Z dôvodu prehľadnosti, efektivity a zjednodušenia je vhodné vytvoriť právny subjekt s iným
názvom ako je Zariadenie pre seniorov „Čergov“. Názov Centrum sociálnych služieb bude vystihovať
podstatu a jednoznačne zadefinuje, že zastrešuje a poskytuje viacero sociálnych služieb, nebude
svojim názvom zavádzať odbornú ale najmä laickú verejnosť. Na jednom mieste budú môcť
záujemcovia o sociálne služby dostať informácie o všetkých sociálnych službách a priamo tam
vybaviť všetky administratívne náležitosti ak sa pre niektorú to sociálnych služieb rozhodnú. Pri
zmene názvu ostávajú nedotknuté IČO a DIČO. Ostatné zmeny s tým súvisiace sa budú na patričných
inštitúciách realizovať zároveň so zmenami vyplývajúcimi zo zlúčenia dvoch rozpočtových
organizácií. Všetky potrebné zmeny navrhujeme realizovať s účinnosťou k 1.7.2015
Premenovanie ZpS „Čergov“ na
Mesta Bardejov.

Centrum sociálnych služieb nebude mať dopad na rozpočet

Tento návrh bol prerokovaný na porade primátora a Komisii bytovej, sociálnej pomoci
a zdravotníctva bez pripomienok a na zasadnutí MsR.

Tento materiál obsahuje 1 strany textu a 1 stranu prílohy

Príloha č. 1 Návrh na Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov „Čergov“.

MESTO BARDEJOV
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
vydáva

DODATOK č.5
k zriaďovacej listine zo dňa 1.1.1999 vydanej Krajským úradom v Prešove
pre zariadenie sociálnych služieb Zariadenie pre seniorov „Čergov“, Wolkerova
11, 085 01 Bardejov s týmito zmenami:
názov zariadenia Zariadenie pre seniorov „Čergov“ sa mení na:

Centrum sociálnych služieb
s účinnosťou od 01.07.2015

IČO: 17149355
Sídlo: Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

V Bardejove , ........................
MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

