Mesto

SALA

Mesto Šaťapodťa $ 2l, ods. 8 zékona NR SR ě. 303/|995 Z.z, o rozpočtoých
pravidlách a Výnosu MF SR zo dňa 27.2.1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona NR SR ě. 303/1995 Z.z. wdávatito

ZRIAĎOVACIU LISTINU
oRGANIZ^CIE socIÁLNEJ STARoSTLIVoSTI MEsTn Š.lra
Zriaďovatel':
Názov:

Mesto Šďa
Or ganizácia
oSS Šaťa

SIrátene.,

ciálnej staro

stl ivo

sti mesta

Šaťa

Šaa

Sídlo:

rčo:

Fo rm a

so

1764147r

renia : príspevk ov á or ganizácia mesta
Dátum zriadenia: l. január l99l
Vymedzenie verejnoprospešných ěinností a predmetu činnosti:
h os

pod

á

a) poskytovanie sluŽieb sociálnej pomoci
b) verejno.prospešné sluŽby v rozsahu vymedzenom

osobitrrými
zákonmi (služby detských jasiel)
c) zabezpeěovanie zdravotníckej starostlivos ti v zariadeniach sociálnej
pomoci v rozsahu vymedzenom osobitnými zríkonmi
d) všestranne napomáhať občanom mesta odkazaným na sociálnu
pomoc pri ich integrácii, spoločenskom uplatnení a sebareal'izácii.
Štatutárnyorgán: riaditeť
Vecné a ťrnančnévymedzenie majetku:
Mesto Šďa zveruj e orgaruzácii sociiílnej starostlivosti mesta Šaťado
správy hnuteťný a nehnuteťný majetok. Hnuteliný majetok zverený do
správy orgarizácie
vymedzený v odovzdávacom protokole'
Nehnuteťný majetok, ktoý zveruje mesto Šaťado správy organizácie je
uvedený v prílohe tejto zriaďovacej listiny - Špecifikácia nehnuteťného
majetku zverénéhodo správy oSS Šaťa.
Právna subjektivita:
organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šďa hospodári samostatne
a vo svojom mene ana vlastnú zodpovednosť nadobúda práva
azavázl$e sa.
Vymedzenie doby zriadenia:
organízácia sociálnej starostlivosti mesta Šaťasa zriaďuje na dobu
neurčitu.

je

Táto ziaďovacia listina sa wdáva nadviizne na uznesenie Mestského zasfupiteťstva
v Šalič'2lI99I-MZzo día 3l.1.1991 auznesenie Mestského zastupitelis
v Šaliě.5l2oo1MsZ zo dňa 29.10.2001.

V Šalidřn29.10.2001
Mgr. Július Moráýěk
primátor tnesta

príloha č.1

ŠpeqrtKAclA NEHNI.ITEENEHo MAJETKU V K.U. Šnrn
C

zvERENEHo Do spnÁw ononuzÁc'E soctÁtltel srÁRosTttvosTl MESTA Šnrn
v zMYsLE s 6 e uÁsrco. zÁxoltn č.tsatgt zb. o MAJETKIJ oacÍv zlteuÍ JEHo zMtEN A DoPLNKov
oor.č.
1

2
3

4
5
6
7

Názov nehnutelnosti
Detské ias|e lll' okruŽná ( budova, pozemoK )
Detské ias|e ll|. okruŽná . dvor
Detské iasle |V, Nešporova ( budova, pozemok )
Detské ias|e ]V. NeŠporova- dvor
K|ub dÓchodcov 2, Královská ( budova ,.pozemok
K|ub dÓchodcov 2, Kráfovská - záhrada
K|ub dÓchodcov 1. Horná ( budova. pozemok )

spolu

)

parc.č. charakteristika stjp. č' wmera v m' obstar. cena v Sk
1026
981
836 779
2680
veretna sprava
vereiná správa
1 585
2681
1011
603
1 550 992
2667t5 školstvo.ku|t ra
2667t4 škoIstvo. ku|t ra
5 046
792
527
113 174
1 936
zastav. plocha
1 046
1937t1 záhrada
1952
796
2 409 080
275215 zastav. plocha
10 584
4 910 025
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Šaťa.1 I.7.20II

Dodatok č. 1

K ZRlAĎovacn.r

LISTINE
oRGAN IZ^CIE s o CIÁLNEJ STARO STLIvo STI ME sTa Šara
Mestské zastupiteťstvo mesta Šaťarozhodlo Uznesením č. 2lI99I -MsZzo ďňa 31.1.1991 o
zriadení príspevkovej organizácie mesta _ organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šal'a_
a schválení zriaďovacej listiny' Uznesením MsZ ě, 5/200I _ MsZ zo día 29.10.200I bo|a
zriaďovacia listina zmenená. Mestské zastupiteřstvo v Šalirozhodlo Uznesením ě.8I2OII z 8.
zasadnutia Mestského zastupiteťstva mesta Šal'azo dňa 30. juna 2011 o schválení Dodatku č. 1
k Zriaď ov acej listine or ganizácíe sociálnej starostlivosti mesta Šaťa'
Na základe uvedeného mesto Šalaako zriaďovateť wdáva tento

sociálnei starostliv

listin

doplňa sa:
Sídlo: Horná |952lII.927 01 Šafa

ČL I uooatku č. 1
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok

č. I k

Zriaďovacej listine organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaťabol
3\ juna20II.

prerokovaný a schválený na 8. zasadnutí Mestského zastupiteťstva mesta Sal'a dňa

\:,,

Martin Alfrldi
primátor mesta

