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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. ____ /2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ÚSMEV – zariadenia pre seniorov a domova 

sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mesto Žilina v auguste 2013 prevzalo pod zriaďovateľskú pôsobnosť zariadenie sociálnych 

služieb „ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“. Na základe 

pripravovanej novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov (s predpokladaným termínom nadobudnutia účinnosti k 01.01.2014), ktorá upravuje 

poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb, nebude možné v uvedenom 

type sociálneho zariadenia poskytovať sociálne služby pobytovo – celoročne ani občanom 

v dôchodkovom veku. Zmena názvu zariadenia „ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a domov 

sociálnych služieb“ na „ÚSMEV – zariadenie pre seniorov“ vychádza z pripravovaných 

legislatívnych zmien už spomínaného zákona, ako aj zo zámeru Mesta Žilina rozšíriť 

poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta Žilina v dôchodkovom veku, čo možno 

v maximálnej možnej miere. Zmeny v Dodatku č. 1 nezasahujú do personálnych, 

hygienických, materiálnych ani iných oblastí fungovania a poskytovania sociálnych služieb 

zariadením.  

  

 



M e s t o  Ž i l i n a 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

 

 

 

Mesto Žilina, so sídlom Mestský úrad v Žiline ako zriaďovateľ zariadenia ÚSMEV – 

zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb na základe zákona NR SR č. 448/2008            

Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a v 

znení neskorších predpisov 

 

 

v y d á v a 

 

Dodatok č. 1  

k Zriaďovacej listine ÚSMEV – zariadenia pre seniorov a domova 

sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina, 

 
ktorým sa mení znenie Zriaďovacej listiny ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a domov 

sociálnych služieb zo dňa 01.08.2013  nasledovne: 

 

1. V čl. 1 sa Názov organizácie mení nasledovne: 

Názov organizácie: „ÚSMEV – zariadenie pre seniorov“ 

 

2. Slová „ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“ vo všetkých 

tvaroch sa v celom texte Zriaďovacej listiny nahrádzajú slovami „ÚSMEV – zariadenie pre 

seniorov“ v príslušnom tvare. 

 

3. V článku 2 Predmet činnosti sa vypúšťa bod B). 

Doterajší bod C) sa označuje ako bod B). 

 

4. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny ostávajú nezmenené. 

 

 

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych 

služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina zo dňa 01.08.2013 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.  

 

 

V Žiline dňa 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

  primátor 

 


