
   

Materiál na rokovanie                                                                Materiál č.: ........../2016/12 

12. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

12. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

Návrh na schválenie zámeru zriadenia Centra sociálnej starostlivosti so sídlom 

Komenského ulica 359/33 Dunajská Streda, rozpočtovej organizácie s právnou 

subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda  

Javaslat a Szociális szolgáltatások központja, székhelye Komenského ulica 359/33 Dunajská 

Streda, mint önálló  jogalanyisággal rendelkező szervezet létrehozásának szándékára  

 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta  

Beterjeszti:     

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednosta úradu 

Ellenőrizte: 

 

     

Zodpovedá: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 

Felelős: 

 

 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po 

prerokovaní predmetu návrhu  

Határozati javaslat:    

 

A/ schvaľuje návrh na schválenie zámeru zriadenia 

Centra sociálnej starostlivosti so sídlom Komenského 

ulica 359/33 Dunajská Streda, rozpočtovej 

organizácie s právnou subjektivitou v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

s účinnosťou od 1.1.2017 

 

B/ splnomocňuje primátora mesta Dunajská Streda na 

zabezpečenie vykonania potrebných úkonov k realizácii 



zriadenia Centra sociálnej starostlivosti so sídlom 

Komenského ulica 359/33 Dunajská Streda, rozpočtovej 

organizácie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún 2016 /  2016 június 



Návrh na schválenie zámeru zriadenia Centra sociálnej starostlivosti  

so sídlom Komenského ulica 359/33 Dunajská Streda, rozpočtovej organizácie  

s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

 

Centrum sociálnej starostlivosti so sídlom Ulica Komenského 359/33, 92901 Dunajská Streda 

(ďalej len CSS) je rozpočtové zariadenie mesta bez samostatnej právnej subjektivity napojené 

na rozpočet mesta Dunajská Streda, ktoré je jej zriaďovateľom. 

 

V súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov organizáciám, 

ktorých zriaďovateľom je obec, právnu subjektivitu udeľuje príslušná obec.  

 

CSS môže získať právnu subjektivitu rozhodnutím MsZ o zriadení rozpočtovej organizácie 

s napojením na rozpočet zriaďovateľa. Ako rozpočtová organizácia je viazaná rozpočtom 

zriaďovateľa a jej príjmy sú príjmami zriaďovateľa. Udelenie samostatnej právnej subjektivity 

sa navrhuje s účinnosťou od 1.1.2017. 

 

Nadobudnutie právnej subjektivity je predpokladom samostatnosti, kvalifikovanejšieho 

a kvalitnejšieho riadenia, rozhodovania v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ekonomického 

a celkového zabezpečenia jej prevádzky.  

 

Základný rozdiel medzi súčasným stavom a stavom, keď bude CSS právnickou osobou, je 

v možnosti samostatného rozhodovania a riadenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, 

v ekonomickej oblasti, ako aj v oblasti zabezpečenia samotnej prevádzky CSS. Zvýši sa tým 

celková zodpovednosť za chod CSS, ale aj právomoc pri získavaní  zdrojov financovania, 

hospodárenia a pri ďalších rozhodnutiach týkajúcich sa rozvoja CSS. Nadobudnutie právnej 

subjektivity je predpokladom samostatnosti CSS. 

 

Nadobudnutie právnej subjektivity znamená, že príslušné zariadenie sa stáva samostatnou 

organizáciou. Zmení sa spôsob jej doterajšieho financovania. Štatutárny orgán CSS bude 

zodpovedať za hospodárenie s finančnými prostriedkami v súlade so zákonom. 

 

Nadobudnutím právnej subjektivity sa akákoľvek finančná operácia vrátane pokladničných 

operácií môže uskutočniť na základe objednávky vystavenej samotnou organizáciou alebo 

zmluvy. Dispozíciu na podpisovanie objednávok bude mať štatutárny orgán CSS alebo ním 

poverený zamestnanec. 

 

Mesto Dunajská Streda ako zriaďovateľ mesačne poukáže CSS ako organizácii s právnou 

subjektivitou finančné prostriedky na rozpočtové výdavky vo výške 1/12 schváleného 

rozpočtu mestským zastupiteľstvom. Štátnu dotáciu pre Denný stacionár Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Bratislava  poukáže štvrťročne. Štatutárny zástupca bude 

zodpovedný za hospodárne použitie finančných prostriedkov a za ich správne zaúčtovanie 

podľa rozpočtovej klasifikácie. Právny subjekt bude hospodáriť samostatne na základe 

zostaveného rozpočtu a vlastných priorít.  



 

 

Povinnosti zriaďovateľa:  

1. vydať zriaďovaciu listinu, 

2. požiadať Štatistický úrad SR o pridelenie IČO pre CSS, ktoré prechádza na právnu 

subjektivitu,  

3. urobiť všetky úkony týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov CSS 

v zmysle ustanovení Zákonníka práce, 

4. vypracovať delimitačný protokol. 

 

Povinnosti riaditeľa CSS: 

1. zabezpečiť materiálno-technické, základné organizačné a pracovnoprávne úkony,  

2. zriadiť účty CSS, 

3. vykonať všetky úkony týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov CSS, 

4. zriadiť v CSS komisie ohľadne inventarizácie.  

5. zaobstarať pečiatky CSS, 

6. uzatvárať zmluvné vzťahy s jednotlivými dodávateľmi CSS 

7. dodržiavať záväzné právne, organizačné, ekonomické, mzdové, bezpečnostné 

a hygienické normy a predpisy 

8.  do ôsmich kalendárnych dní zaregistrovať CSS ako nového platiteľa poistného 

a prihlásiť všetkých zamestnancov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne a na Daňový 

úrad a do Slovenskej poisťovne z dôvodu odvádzania zákonného poistenia 

zodpovednosti organizácie za škodu 

9. vypracovať základné organizačné a pracovno-právne normy CSS: prevádzkový,, 

organizačný a pracovný poriadok CSS 

10. vypracovať vnútorné predpisy 

11. predložiť zriaďovateľovi na schválenie návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok 

12. nahlásiť zmenu do registra sociálnych služieb 

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť 

MsZ Dunajská Streda a na zasadnutí Mestskej rady v Dunajskej Strede a odporúča sa 

schváliť.  

 


