Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z pokračovania XXIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 4. mája 2021
číslo: 607
Zrušenie činnosti Centra pre deti a rodinu v zriaďovacej listine
Psychosociálneho centra, Löfflerova 2, 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 príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01
Košice, IČO: 31996361 zo dňa 29.11.1994 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.08.2003, Dodatku
č. 2 zo dňa 30.05.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 11.06.2007, Dodatku č. 4 zo dňa 15.10.2008,
Dodatku č. 5 zo dňa 15.10.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 18.06.2013, Dodatku č. 7 zo dňa
13.02.2015, Dodatku č. 8 zo dňa 30.06.2015, Dodatku č. 9 zo dňa 18.03.2016 a Dodatku č. 10
zo dňa 05.05.2017;
B. schvaľuje
novú zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum, Löfflerova 2,
040 01 Košice, IČO: 31996361 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
príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum
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 príspevkovej 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:

Psychosociálne centrum
Löfflerova 2, 040 01 Košice
31996361
dňa 1. 11. 1994 (uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach
č. 492/1994 zo dňa 14.-15.7.1994)
(ďalej len „príspevková organizácia“)
Čl. II
Predmet činnosti

1. Základný účel a predmet činnosti príspevkovej organizácie:
a) zabezpečuje služby denného stacionára pre psychicky ohrozených občanov a občanov
v kríze pomocou intenzívneho psychoterapeutického a socioterapeutického vplyvu,
b) poskytuje preventívnu pomoc pre ľudí ohrozených závislosťami na psychoaktívnych
látkach, poruchami v príjme potravy, problémami sexuálneho charakteru a pod.,
c) poskytuje poradenskú činnosť formou poradne zdravia za účelom aktívneho prístupu
klientov k ich vlastnému zdraviu,
d) poskytuje sociálne poradenstvo zamerané na zistenie rozsahu a charakteru hmotnej
a sociálnej núdze, zistenie príčin jej vzniku, poskytovanie informácií o možnostiach jej
riešenia, usmerňovanie občanov pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci,
e) vykonáva sociálnu prevenciu formou vyhľadávacej, nápravnej, rehabilitačnej
a resocializačnej činnosti a organizovania výchovno-rekreačných táborov,
f) zabezpečuje služby zariadenia podporovaného bývania, t. j. poskytuje ubytovanie,
sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
utvára podmienky na prípravu stravy a vykonáva sociálnu rehabilitáciu,
g) poskytuje ďalšie sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov,
h) poskytuje psychologické, psychiatrické, psychoterapeutické a poradenské služby,
i) zabezpečuje a koordinuje aktivity pre výkon príležitostných prác pre mesto Košice
a organizácie v zakladateľskej a zriaďovacej pôsobnosti mesta,
j) zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s chodom Zariadenia núdzového bývania,
k) zabezpečuje služby Komunitného centra,
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l) zabezpečuje pobytovú službu – útulok,
m) poskytuje sociálnu službu v dennom stacionári podľa platného zákona o sociálnych
službách,
n) poskytuje sociálnu službu sprostredkovanie osobnej asistencie podľa platného zákona
o sociálnych službách,
o) vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení
neskorších predpisov,
p) zabezpečuje asistované stretnutia rodičov a detí v rozvodových a porozvodových
situáciách s poskytovaním odborného poradenstva .
2.

Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie:
a) organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov,
b) organizovanie tréningových programov, antistresových a relaxačných tréningov
zvládnutia stresových situácií,
c) poskytovanie
psychologických,
psychiatrických,
psychoterapeutických
a poradenských služieb,
d) prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb,
e) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
v rozsahu voľných živností,
f) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu
voľných živností,
g) organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií a vystúpení,
h) prevádzkovanie športových zariadení,
i) organizovanie rekreačných táborov, turistických výletov a iných telesných aktivít
v Psychosociálnom centre v Košiciach i mimo neho,
j) výroba hier a hračiek,
k) výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu, plastov, papiera, skla a hliny,
l) výroba a šitie pletených a textilných materiálov a výrobkov,
m) výroba prúteného tovaru,
n) výroba pracovných odevov a doplnkov,
o) výroba drevených obalov,
p) výroba ostatných výrobkov z dreva (neremeselná),
q) výroba výrobkov z korku, výroba košov, a ostatných výrobkov zo slamy, prútia
a podobných materiálov,
r) výroba bižutérie,
s) výroba textilných výrobkov,
t) pranie a čistenie textilných výrobkov,
u) predaj v stánkoch na trhoch,
v) kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb,
w) predaj nápojov na priamu konzumáciu,
x) predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál
a obvyklých príloh na priamu konzumáciu.
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Čl. III
Forma hospodárenia
1. Príspevková organizácia je príspevkovou organizáciou mesta Košice, ktorá je zapojená
na rozpočet mesta Košice príspevkom. Hospodárenie príspevkovej organizácie sa riadi
zákonom č. 523/2004 Z. z.
2. Príspevková organizácia môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej
činnosti v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. so súhlasom zriaďovateľa a v rozsahu
uvedenom v tejto zriaďovateľskej listine.
Čl. IV
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie je riaditeľ, ktorého na návrh primátora
vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Košiciach.
2. Riaditeľ je oprávnený konať v mene príspevkovej 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. Vnútorné organizačné vzťahy v príspevkovej organizácii upraví organizačný poriadok,
ktorý vydá riaditeľ.
Čl. V
Vecné a finančné vymedzenie majetku
1. Príspevková 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.
2. Súpis nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku a jeho finančné vymedzenie, ktorý bol
zverený do správy príspevkovej 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 príspevková organizácia zriaďuje
Príspevková organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Touto zriaďovacou listinou sa ruší zriaďovacia listina príspevkovej organizácie
zo dňa 29. 11. 1994 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18. 8. 2003, dodatku č. 2
zo dňa 30. 5. 2007, dodatku č. 3 zo dňa 11. 6. 2007, dodatku č. 4 zo dňa 15. 10. 2008,
dodatku č. 5 zo dňa 15. 10. 2008, dodatku č. 6 zo dňa 18. 6.2013, dodatku č. 7 zo dňa
13. 2. 2015, dodatku č. 8 zo dňa 30. 6. 2015, dodatku č. 9 zo dňa 18. 3. 2016 a dodatku
č. 10 zo dňa 5. 5. 2017.
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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 01.07.2021.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

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

