Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z pokračovania XXIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 4. mája 2021
číslo: 608
Zmena zriaďovacej listiny Strediska sociálnej pomoci mesta Košice,
Garbiarska 4, 040 01 Košice
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 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. zrušuje
zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie Stredisko sociálnej pomoci v Košiciach,
Garbiarska 4, 040 01 Košice, IČO: 00696871 zo dňa 21.05.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
01.07.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 11.06.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 20.12.2007, Dodatku č. 4
zo dňa 26.04.2011 a Dodatku č. 5 zo dňa 03.07.2015,
B. schvaľuje
novú Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie Stredisko sociálnej pomoci v Košiciach,
Garbiarska 4, 040 01 Košice, IČO: 00691135 podľa prílohy k uzneseniu.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 14.05.2021

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Príloha

Návrh
Zriaďovacia listina
rozpočtovej organizácie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice,
Mesto Košice v súlade s § 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 (ďalej
len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) vydáva túto zriaďovaciu listinu.
Čl. I
Identifikácia rozpočtovej organizácie
Zriaďovateľ:

Mesto Košice
IČO: 00691135
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpená Ing. Jaroslavom Polačekom primátorom mesta Košice

Názov organizácie:
Sídlo:
Identifikačné číslo:
Dátum zriadenia:

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice (ďalej len „SSPmK“)
Garbiarska 4, 040 01 Košice
00696871
1.1.1999 Krajským úradom v Košiciach Zriaďovacou listinou zo dňa
21.5.2001 v zmysle Dodatkov č. 1-5. S účinnosťou od 1.7.2002
v zmysle § 2 písm. d) bod 1. zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky prešla zriaďovateľská pôsobnosť na mesto Košice
Dodatkom č. 1 zo dňa 1.7.2002. (ďalej len „rozpočtová organizácia“)
Čl. II
Predmet činnosti

1.
2.

3.

Predmet činnosti rozpočtovej organizácie SSPmK vymedzuje zákon č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
SSPmK poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov Garbiarska 4, Košice podľa
podmienok § 35 zákona fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3
zákona alebo potrebuje službu z iných vážnych dôvodov. SSPmK poskytuje pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu,
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné
vybavenie, utvára podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje záujmovú činnosť.
SSPmK poskytuje sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby Južná trieda 23,
Košice podľa § 36 zákona plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú
službu. SSPmK poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne
poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie,
žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, utvára podmienky na úschovu cenných vecí.
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4.

5.

6.

SSPmK poskytuje prepravnú službu podľa § 42 zákona fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou
schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou
orientácie.
SSPmK poskytuje sociálnu službu v jedálni podľa § 58 zákona formou stravovania
fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
alebo dovŕšila dôchodkový vek; jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom
donášky stravy.
SSPmK poskytuje sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci podľa
§ 52 zákona fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť
vzniku krízovej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.
Čl. III
Forma hospodárenia

1.

SSPmK je rozpočtovou organizáciou mesta Košice, ktorá je zapojená svojimi príjmami
a výdavkami na rozpočet mesta Košice príspevkom. Hospodárenie rozpočtovej
organizácie sa riadi zákonom č. 523/2004 Z. z.
Čl. IV
Štatutárny orgán

1.

Štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie je riaditeľ, ktorého na návrh primátora
vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Košiciach.

2.

Riaditeľ je oprávnený konať v mene rozpočtovej organizácie vo všetkých veciach,
týkajúcich sa jej činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a v súlade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

3.

Riaditeľ riadi rozpočtovú organizáciu a zodpovedá za jej činnosť a hospodárenie
zriaďovateľovi.

4.

Vnútorné organizačné vzťahy v rozpočtovej organizácii upraví organizačný poriadok,
ktorý vydá riaditeľ.
Čl. V
Vecné a finančné vymedzenie majetku

1.

Rozpočtová organizácia hospodári s majetkom vo vlastníctve mesta Košice, ktorý jej bol
zverený na plnenie predmetu činnosti. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám
vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku.
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2.

Súpis nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku a jeho finančné vymedzenie, ktorý bol
zverený do správy rozpočtovej organizácie ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny, je
uvedený v prílohe tejto zriaďovacej listiny, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
Čl. VI
Určenie doby, na ktorú sa rozpočtová organizácia zriaďuje
Rozpočtová organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1.

Touto zriaďovacou listinou sa ruší zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie SSPmK zo
dňa 21.5.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.7.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 11.6.2007,
Dodatku č. 3 zo dňa 20.12.2007, Dodatku č. 4 zo dňa 26.4.2011 a Dodatku č. 5 zo dňa
3.7.2015

2.

Neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej listiny je príloha – súpis nehnuteľného majetku
a hnuteľného majetku a jeho finančné vymedzenie (čl. V ods. 2).

3.

Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňa ... .

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

(Poznámka: k zriaďovacej listine bude pripojená príloha – aktuálny súpis majetku k dátumu
nadobudnutia účinnosti novej zriaďovacej listiny)

