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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove po 
prerokovaní  
 
Schvaľuje  
 
1. zrušenie rozpočtovej organizácie  
Zariadenie pre seniorov „TOPĽA“ bez 
likvidácie  zlúčením s rozpočtovou 
organizáciou Centrum sociálnych služieb, 
Wolkerova 11, Bardejov dňom 01.07.2015. 
 
2. Zriaďovaciu  listinu Centra sociálnych 
služieb, Wolkerova 11, Bardejov s účinnosťou 
od 01.07.2015 
 

 
 
 

- na porade primátora dňa 20.2. 2015 
- na komisii sociálnej pomoci, bytovej a zdravotníctva 06.03.2015 
- na zasadnutí MsR  12.03.2015 
       

Prizvať:       
- Mgr. Anna Kurillová, riaditeľka ZpS „Čergov“ 
- Ing. Jozef Priputen, riaditeľ ZpS „TOPĽA“  

 
       

V Bardejove:  17.03. 2015 
 
 



Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov 
„TOPĽA“ bez likvidácie  zlúčením  s rozpočtovou organizáciou Centrum 

sociálnych služieb 
 
 
Dôvodová správa 
 

Oddelenie  SBaZ   predkladá    návrh  na   zrušenie rozpočtovej organizácie Zariadenie pre 
seniorov „TOPĽA“  (ďalej ZpS „TOPĽA“ )  bez likvidácie  zlúčením  s rozpočtovou organizáciou   
Zariadenie pre seniorov „Čergov“ (ďalej ZpS „Čergov“) premenovanou na Centrum sociálnych 
služieb.  

 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. 

 
 V súlade s § 21 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení 

zaniká bez likvidácie rozpočtová organizácia zlúčením vtedy, ak na základe rozhodnutia zriaďovateľa 
(zrušenie bez likvidácie) dochádza k zrušeniu jednej zo zúčastnených organizácií a druhá zúčastnená 
už existujúca organizácia sa stáva právnym nástupcom, na ktorého prechádzajú práva a povinnosti 
zaniknutej organizácie. V zásade ide o univerzálnu  sukcesiu, pretože práva a povinnosti zrušenej 
organizácie na základe rozhodnutia zriaďovateľa v celistvosti prechádzajú na nástupnícku organizáciu. 
 
 Obe zariadenia sociálnych služieb sú financované štátnou dotáciou z Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom rozpočtu mesta a z vlastných  príjmov za poskytované 
sociálne služby od klientov.  
 
 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. Po zmene sa 
vytvorí jeden právny subjekt, ktorý bude mať viacero organizačných zložiek ( ZpS Wolkerova ul., ZpS 
Toplianska ul. , Denný stacionár, Toplianska ul., Útulok, Kacvinská ul. , Nocľaháreň, Kacvinská ul. 
Jedáleň, Toplianska ul, Jedáleň, Wolkerova ul. Denné centrum Bardejov, Toplianska ul. Denné 
centrum, BNV, Denné centrum, Dlhá lúka,  Seniorcentrum, Toplianska ul.) 
 .   
 Všetky potrebné zmeny navrhujeme realizovať s účinnosťou k 1.7.2015 
v nasledujúcich krokoch:. 
  
1. premenovanie ZpS „Čergov“ na Centrum sociálnych služieb , Wolkerova 11, Bardejov 
s účinnosťou od 1.7.2015  - IČO a DIČO ostávajú zachované, ostatné zmeny (poisťovne, úrady apod.)  
sa uskutočnia zároveň so zlúčením so ZpS „TOPĽA“ – predkladá sa ako samostatný materiál    
 
2. prevod  nehnuteľného, hnuteľného a finančného majetku s účinnosťou od 1.7.2015 – predkladá 
sa v materiáli Oddelenia správy majetku 
 
3. zrušenie   Zariadenia pre seniorov „TOPĽA“  bez likvidácie jeho zlúčením s Centrom 
sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov     
 



V súlade s uznesením č. ............. z 3. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 26.03.2015, ktorým sa 
schváli zrušenie    Zariadenia pre seniorov „TOPĽA“ bez likvidácie  jeho zlúčením s Centrom 
sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov,    štatutárny zástupca Centra sociálnych služieb, 
Wolkerova 11, Bardejov,    zabezpečí v období do 30. júna 2015 tieto činnosti: 
 
a) prijímatelia sociálnych služieb 
1. Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov v súlade so zákonom o sociálnych službách 
uzatvorí dodatky k zmluvám o  poskytovaní sociálnych služieb medzi prijímateľmi sociálnych služieb 
v ZpS „TOPĽA“ a organizáciou   Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov 
 
2. Zabezpečí zmeny opatrovníkov u prijímateľov sociálnych služieb zbavených spôsobilosti na právne 
úkony tam, kde opatrovníkom je ZpS „TOPĽA“,   
 
3. Zabezpečí nahlásenie zmeny bankových účtov prijímateľov sociálnych služieb na Sociálnu 
poisťovňu, 
 
4. Zabezpečí protokolárne odovzdanie uzavretých osobných spisov prijímateľov sociálnych služieb 
ZpS „TOPĽA“   (s podpismi oboch strán – odovzdávajúceho aj preberajúceho) novému 
poskytovateľovi sociálnych služieb, 
 
b) Zamestnanci: 
1. Všetci kmeňoví zamestnanci ZpS „TOPĽA“ , prejdú do nástupníckej organizácie Centrum 
sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov a budú riešení v zmysle Zákonníka práce, 
  
2. Vytvorí novú organizačnú štruktúru s primeraným zaradením všetkých zamestnancov na primerané 
a potrebné pracovné pozície so zachovaním personálnej štandardy, ktorá je legislatívne určená pre 
daný typ sociálnej služby, 
 
 
 Vzhľadom na to že obe ZpS boli rekonštruované prostredníctvom projektov EÚ žiadali sme 
o stanovisko  k tomuto úkonu aj riadiaci orgán, ktorý vydal súhlas s predmetnou zmenou za 
podmienky dodržania merateľných ukazovateľov. 
 
MPSVaR svoje  stanovisko k tejto zmene zatiaľ nezaslalo. Kladný postoj deklarovali 
kompetentní pracovníci telefonicky. 
 
Zrušenie rozpočtovej organizácie ZpS „TOPĽA“   zlúčením s   Centrom sociálnych služieb nebude 
mať dopad na rozpočet  Mesta Bardejov.  
 
Návrh bol prerokovaný na porade primátora a zasadnutí Komisie bytovej, sociálnej pomoci 
a zdravotníctva  a zasadnutí MsR, kde bol schválený jednomyseľne.  
 
 
 
Tento materiál obsahuje 2 strany textu a 3 strany  prílohy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha č. 1  Návrh Zriaďovacej listiny Centra sociálnych služieb 
 

 
 

MESTO BARDEJOV 
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 

 
Zriaďovacia listina  rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov 
Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov 

 

 V súlade s ustanovením § 4 ods., 1 pís. f) a § 11 ods. 2, pís. h) zákona 302/2001 Z.z. 

o samospráve v znení neskorších predpisov vydáva Mesto Bardejov podľa § 21 ods. 9, zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 ods. 9, 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 zákona č.448/2008 

Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov) túto zriaďovaciu listinu: 

 

Čl. 1 

Názov a sídlo 

 

Názov organizácie:  Centrum sociálnych služieb  

Sídlo organizácie: Wolkerova 11, 085 01 Bardejov 

IČO: 17149355 

Čl. 2 

Forma hospodárenia 

1. Centrum  sociálnych služieb sa zriaďuje ako rozpočtová organizácia na dobu neurčitú, 

ktorá je   svojimi príjmami a výdavkami  napojená na rozpočet Mesta Bardejov.  Organizácia 

hospodári s prostriedkami štátneho rozpočtu, prostriedkami mesta Bardejov,  hmotným 

investičným majetkom, drobným hmotným majetkom, nehmotným majetkom, materiálovými 

zásobami. 

2. Pri nakladaní s vecami a majetkovými právami sa rozpočtová organizácia s právnou 

subjektivitou riadi zákonom č. 446/2001 z.z. v znení neskorších predpisov a Zásadami 

hospodárenia s majetkom mesta.  

 

 



 

 

 

Čl. 3 

Štatutárny orgán 

1. Štatutárnym orgánom Centra sociálnych služieb je riaditeľ, ktorého vymenúva 

a odvoláva Mestské zastupiteľstvo Bardejova na návrh primátora podľa § 11 odstavec 

4 písmeno l zákona č. 369/90 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

2. Riaditeľ zastupuje Centrum sociálnych služieb navonok a je oprávnený konať v jeho 

mene vo všetkých veciach týkajúcich sa činnosti Centra sociálnych služieb. 

 

Čl. 4 

Predmet činnosti 

Centrum  sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v týchto zariadeniach: 

1. Zariadenie pre seniorov (§ 35 zákona č.448/2008 Z.z.):  

a) Zariadenie pre seniorov, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov 

b)  Zariadenie pre seniorov, Toplianska 9, 085 73 Bardejov  

2. Jedáleň (§ 58 zákona č.448/2008 Z.z.) 

Wolkerova 11, 085 01 Bardejov 

Toplianska 9, 085 73 Bardejov 

3. Denný stacionár (§ 40 zákona č.448/2008 Z.z.) 

Toplianska 9A, 085 73 Bardejov 

4. Denné centrum (§ 56 zákona č.448/2008 Z.z.) 

a) Denné centrum, Toplianska 9A, 085 73 Bardejov 

b) Denné centrum Bardejovská Nová Ves, 085 01 Bardejov 

c) Denné centrum Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov 

 

5.  Nocľaháreň (§ 25 zákona č.448/2008 Z.z.) 

Zariadenie sociálnych služieb „NÁDEJ“ 

Kacvinská 13., 085 01 Bardejov 

6. Útulok (§ 26 zákona č.448/2008 .z.) 

Zariadenie sociálnych služieb „NÁDEJ“  

 Kacvinská 13.,  085 01 Bardejov 

 

 



 

Čl. 5 

Vecné vymedzenie majetku 

1. Organizácii sa zveruje od 1.7.2015 do správy majetok vo vlastníctve Mesta Bardejov 
vedeného v účtovnej a operatívno-technickej evidencii ku dňu 30.6.2015 v Zariadení 
pre seniorov  „Čergov“, Wolkerova 11, Bardejov. 

 
2. Organizácii sa zveruje od 1.7.2015 do správy majetok vo vlastníctve Mesta Bardejov  
      vedeného v účtovnej a operatívno-technickej evidencii ku dňu 30.06.2015 v Zariadení 
      pre seniorov „TOPĽA podľa protokolu uzatvoreného medzi  odovzdávajúcou  
      organizáciou  a  Centrom sociálnych služieb. 

 
 
     3.   Pri nakladaní s vecami a majetkovými právami sa rozpočtová organizácia s právnou 
           subjektivitou  riadi  zákonom  č. 138/1991 Z. z. o majetku  obcí  v  znení  neskorších   
           predpisov a Zásadami o  hospodárení a nakladaní s majetkom mesta. 
 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť  01.07.2015 a týmto sa ruší platnosť 

všetkých predchádzajúcich zriaďovacích listín a ich dodatkov Zariadenia pre seniorov 

„Čergov , Wolkerova 11, 085 01 Bardejov, a  Zariadenia pre seniorov „TOPĽA“, 

Toplianska 9, 085 01 Bardejove. 

2. Táto zriaďovacia listina bola prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Bardejove dňa 26.03.2015 a schválená uznesením č...... 

 

 

 

V Bardejove  .............................. 

                                                                                        MUDr. Boris Hanuščak 

                                                                                                   primátor mesta 

 
 


