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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. ...... /2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v  Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov  

sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina zo dňa 01.08.2013, v znení jej Dodatku 

č. 1 zo dňa 20.12.2013, vydanej mestom Žilina, so sídlom Mestský úrad v Žiline, 

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

      

     V  Zriaďovacej listine Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, 

Osiková 26, 010 01 Žilina zo dňa 01.08.2013 vydanej mestom Žilina, so sídlom Mestský úrad 

v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, pri dátume zriadenia je nesprávna 

textácia: „organizácia bola pôvodne zriadená zriaďovateľom Žilinský samosprávny kraj č. 

2002/379 v znení jej dodatkov“.  

Okresný úrad v Žiline vydal dňa 08.01.1991 Zakladaciu listinu pre organizáciu: Zariadenie 

opatrovateľskej služby pre dlhodobý pobyt starých občanov, Osiková 3294, 010 01 Žilina. Deň 

vzniku: 01.01.1991. 

Vyššie územné celky ako najvyššie územné samosprávne a správne celky SR boli zriadené  

v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.  

     S účinnosťou od 1. augusta 2013 je zriaďovateľom Úsmev – zariadenie pre seniorov 

a domov sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina, mesto Žilina so sídlom Mestský úrad 

v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Dodatkom č. 1 k Zriaďovacej listine 

Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina  

s účinnosťou od 01.01.2014 sa mení názov organizácie na: ÚSMEV – zariadenie pre seniorov. 

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia mesta Žilina. V platnej zriaďovacej listine je 

uvedené, že štatutárnym orgánom je riaditeľ/ka, ktorého/rú do funkcie ustanovuje a z funkcie 

odvoláva primátor mesta Žilina v súlade s právnymi predpismi. Podľa § 11 ods. 4 písm. l) 

zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na návrh 

starostu vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií obce 

obecné zastupiteľstvo. V Článku 4 odseku 1 Zriaďovacej listiny Úsmev – zariadenie pre 

seniorov a domov sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina zo dňa 01.08.2013 vydanej 

mestom Žilina, so sídlom Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  

sa mení text na: „Štatutárnym orgánom je riaditeľ/ka, ktorého/rú do/z funkcie na návrh 

primátora mesta Žilina vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo v súlade s právnymi 

predpismi“.  

     V Zriaďovacej listine Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Osiková 

26, 010 01 Žilina zo dňa 01.08.2013 vydanej mestom Žilina, so sídlom Mestský úrad v Žiline, 

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina a Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Úsmev – 

zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina zo dňa 

20.12.2013 sa pri mieste poskytovania sociálnej služby mení  poštové smerovacie číslo 

z pôvodne uvedeného 010 01 Žilina  na 010 07 Žilina. 

 



     Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina, pričom ide len o napravenie 

formálnych nepresností v texte zriaďovacej listiny. 

 
      Materiál bol prerokovaný v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského 

zastupiteľstva v Žiline, v Komisii finančnej Mestského zastupiteľstva v Žiline a v Mestskej rade 

v Žiline, ktoré ho odporúčajú  Mestskému zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dodatok č. 2 

 

k Zriaďovacej listine Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov  sociálnych služieb, 

Osiková 26, 010 01 Žilina zo dňa 01.08.2013, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2013, 

vydanej mestom Žilina, so sídlom Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 

011 31 Žilina, 

 

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

sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina  zo dňa 01.08.2013, v znení jej Dodatku č. 1 zo 

dňa 20.12.2013, vydanej mestom Žilina, so sídlom Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí 

komunizmu 1, 011 31 Žilina nasledovne: 

 

Článok I 

 

1. V Článku 1 sa pri dátume zriadenia vypúšťajú slová v zátvorke („organizácia bola pôvodne 

zriadená zriaďovateľom Žilinský samosprávny kraj, zriaďovacia listina č. 2002/379 v znení 

jej dodatkov“). 

 

2. Článok 4 odsek 1 znie: 

„Štatutárnym orgánom je riaditeľ/ka, ktorého/rú do/z funkcie na návrh primátora mesta 

Žilina vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo v súlade s právnymi predpismi.“  

 

3. Slová „Osiková 26, 010 01 Žilina“ sa v celom texte nahrádzajú  slovami „Osiková 26, 010 

07 Žilina“. 

 

4. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov  

sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina zo dňa 01.08.2013, v znení jej Dodatku č. 1 

zo dňa 20.12.2013, vydanej mestom Žilina, so sídlom Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí 

komunizmu 1, 011 31 Žilina sa nemenia.  

 

 

Článok II 

 

Záverečné ustanovenie 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom .....................2016. 

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Igor Choma 

                                                                                                      primátor mesta Žilina 


