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     Mesto Dunajská Streda na základe ustanovenia  § 4 ods. 3  písm. l)  zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s § 21 

zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o o sociálnych službách a 

o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov,   v y d á v a  túto zriaďovaciu listinu: 

 

 

        Zriaďovacia listina 

 
Zriaďovateľ :   Mesto Dunajská Streda 

Hlavná 50/16 

                               929 01  Dunajská  Streda 

 

Názov organizácie :  Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda 

  (skrátený názov „CSS“) 

 

Sídlo:      Komenského ulica  359/33  

 929 01 Dunajská Streda 

 

Forma hospodárenia :  rozpočtová organizácia 

. 

 

Dátum zriadenia:   01.01.2017 

 

Predmet činnosti : 

Centrum sociálnej starostlivosti sa zriaďuje na plnenie úloh mesta Dunajská Streda na úseku 

sociálnej starostlivosti:   

 

1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa - terénna   

2. poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života 

v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) - 

ambulantná 

3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre – ambulantná  

4. poskytovanie sociálnej služby v jedálni – ambulantná a terénna 

5. poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári - ambulantná 

 

Štatutárny orgán:  riaditeľ  

 

Vecné a finančné vymedzenie majetku ktorý je rozpočtovej organizácii zverený do správy: 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/


  

Nehnuteľný majetok v k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda: 

dom s.č. 359/33  na pozemku parc. reg. „C“ č. 101/2 vedený na LV č. 3251 

pozemok parc. reg. „C“ č. 101/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera  857 

m
2
, vedený na LV č. 3251 

pozemok parc. reg. „C“ č. 101/10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera  2309 

m
2
, vedený na LV č. 3251 

dom s.č. 825   na pozemku parc. reg. „C“ č. 2521/22 vedený na LV č. 3251 

pozemok parc. reg. „C“ č. 2521/22, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera  577 

m
2
 vedený na LV č. 3251 

pozemok parc. reg. „C“ č. 2521/1, druh pozemku: ostatné plochy, výmera  1187 m
2
 vedený na 

LV č. 3251 

 

podľa účtovnej evidencie : 

hmotný a nehmotný investičný majetok (bez nehnuteľností) v hodnote 1 530,29 eur 

nehnuteľný hmotný investičný majetok (budova) v hodnote 166 707,85  eur 

pozemky v hodnote 24 551,40  eur 

drobný hmotný a nehmotný majetok v hodnote  513,93  eur 

 

Doba, na ktorú sa rozpočtová organizácia zriaďuje: 

Rozpočtová organizácia Centrum sociálnej starostlivosti sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

 

 

     Túto zriaďovaciu listinu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede na svojom 

zasadnutí dňa 27. septembra 2016. 

      

 

V Dunajskej Strede, dňa .... septembra  2016 

                                                         

 

 

 

 

                                                                                        JUDr. Zoltán Hájos, 

                                                                                               primátor mesta 


