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NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zriaďovacia listina 

rozpočtovej organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja 

„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

V súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. f) a § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vydáva Nitriansky
samosprávny kraj podľa § 21 ods. 9 zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §
9 ods. 9 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len
zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov) túto zriaďovaciu
listinu:.

Názov organizácie : 
Sídlo organizácie : 
Identifikačné číslo: 

Čl. 1. 
Názov a sídlo 

„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P.O.Hviezdoslava č. 66, 955 01 Topoľčany 
42118727 

Čl. II. 
Forma hospodárenia: 

,,MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany je rozpočtovou organizáciou, 
ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. 

Čl. III. 
Dátum zriadenia a doba, na ktorú sa organizácia zriaďuje 

1. 
Podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1.4.2008 stal 
Nitriansky samosprávny kraj zriaďovateľom „Môj domov" Spojený domov dôchodcov 
a domov sociálnych služieb v Topoľčanoch, so sídlom P.O.Hviezdoslava č. 66, 955 01 
Topoľčany, ktorého názov bol zmenený vydaním Dodatku č. 2k Zriaďovacej listine schválenej 
uznesením č. 102/2009 Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 25.5.2009 na 
,,MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany. 

2. 
,,MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany je zriadené na dobu neurčitú. 

1 



Čl. IV. 
Štatutárny orgán 

1. 

Štatutárnym orgánom „MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany je riaditeľ, 
ktorého vymenúva a odvoláva Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

2. 

Riaditeľ zastupuje „MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany navonok a je 
oprávnený konať v jeho mene vo všetkých veciach, týkajúcich sa činnosti „MÔJ DOMOV", 
Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany. 

Čl. v.

Predmet činnosti: 

1. ,,MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany poskytuje sociálne služby
na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia
a nepriaznivého zdravotného stavu, ktorou je poskytovanie sociálnej služby v zariadení
pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby,
ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

2. ,,MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany poskytuje sociálne služby
v štyroch zariadeniach:

a) Zariadenie: Domov sociálnych služieb

Predmet činnosti a odborné zameranie: 

V domove sociálnych služieb sa poskytuje l .pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby, 2.sociálne poradenstvo, 3 .sociálna rehabilitácia, 4.ošetrovateľská starostlivosť, 
S.ubytovanie, 6.stravovanie, 7.upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8.osobné vybavenie.

V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje 1.pracovná terapia, 2.záujmová činnosť. 

V domove sociálnych služieb sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 

Cieľová skupina fyzických osôb: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo 
prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zákon č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č. 3).

Fonna poskytovania sociálnej služby je ambulantná, pobytová týždenná a pobytová 
celoročná. 

b) Zariadenie: Špecializované zariadenie

Predmet činnosti a odborné zameranie: 
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V špecializovanom zariadení sa poskytuje 1.pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby, 2.sociálne poradenstvo, 3.sociálna rehabilitácia, 4.ošetrovateľská starostlivosť, 
S.ubytovanie, 6.stravovanie, 7.upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
S.osobné vybavenie.

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje l.pracovná terapia, 2.záujmová činnosť. 

V špecializovanom zariadení sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 

Cieľová skupina fyzických osôb: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V (zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

v znení neskorších predpisov, príloha č. 3) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä 

Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza 

multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS. 

Forma poskytovania sociálnej služby je ambulantná, pobytová týždenná, pobytová 
celoročná. 

c) Zariadenie: Zariadenie pre seniorov

Predmet činnosti a odborné zameranie: 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje l .pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2.sociálne poradenstvo, 3.sociálna rehabilitácia, 4.ošetrovateľská starostlivosť, S.ubytovanie,

6.stravovanie, 7.upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, S.osobné vybavenie.

V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje záujmová činnosť. 

V zariadení pre seniorov sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 

Cieľová skupina fyzických osôb : 
a)fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV (zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov, príloha č. 3) alebo

b )fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

Forma sociálnej služby je ambulantná, pobytová týždenná a pobytová celoročná. 

d) Zariadenie: Zariadenie podporovaného bývania

Predmet činnosti a odborné zameranie: 

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak je odkázaná na dohľad, pod 

ktorým je schopná viesť samostatný život. Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby 
v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri 

zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci 
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. . 

zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zák. č. 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 
V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu poskytuje ! .ubytovanie, 2.sociálne 
poradenstvo, 3.pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. 
V zariadení podporovaného bývania sa utvárajú podmienky na prípravu stravy. 
V zariadení podporovaného bývania sa vykonáva sociálna rehabilitácia. 
Forma sociálnej služby je ambulantná, pobytová týždenná, pobytová celoročná. 

3. 
„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany poskytuje sociálne služby na 
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. 

„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany poskytuje sociálne služby 
v dvoch zariadeniach: 

a) Zariadenie: Útulok

Predmet činnosti a odborné zameranie: 

V útulku sa poskytuje: !.ubytovanie na určitý čas, 2.sociálne poradenstvo, 3.nevyhnutné 
ošatenie a obuv. 

V útulku sa utvárajú podmienky na : ! .vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
2.prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 3.pranie, žehlenie a údržbu bielizne
a šatstva, 4.záujmovú činnosť.

Cieľová skupina fyzických osôb: fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené 
ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. 

Forma sociálnej služby: pobytová na určitý čas. 

b) Zariadenie: Domov na pol ceste

Predmet činnosti a odborné zameranie: 

V domove na pol ceste sa poskytuje: ! .ubytovanie na určitý čas, 2.sociálne poradenstvo, 
3.pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 4.pracovná terapia.

V domove na pol ceste sa utvárajú podmienky na: ! .prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj 
potravín, 2.vykonávanie základnej osobnej hygieny, 3.pranie, žehlenie a údržbu bielizne 
a šatstva, 4.záujmovú činnosť. 

Cieľová skupina fyzických osôb: fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené 
ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v zariadení alebo po skončení pobytu 
v zariadení podľa osobitného predpisu alebo po skončení starostlivosti v zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia 
slobody alebo z väzby. 
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Forma sociálnej služby: pobytová na určitý čas. 

Čl. VI. 
Vecné vymedzenie majetku 

1. 

Organizácii sa zveruje do správy majetok vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja 
vedeného v účtovnej a operatívno-technickej evidencii ku dňu 31.3.2008 podľa delimitačného 
protokolu uzatvoreného medzi Nitrianskym samosprávnym krajom v zastúpení predsedu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja ako preberajúceho a „Domova dôchodcov a Domova 

sociálnych služieb Prašice a Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb 
v Topoľčanoch, P.0.Hviezdoslava č. 66, 955 01 Topoľčany v zastúpení riaditeľov týchto 

zariadení sociálnych služieb ako odovzdávajúceho. 

2. 

Pri nakladaní s vecami a majetkovými právami sa rozpočtová orgamzacrn s právnou 
subjektivitou riadi zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. 

Čl. VII. 
' Záverečné ustanovenia 

1. 
Vydaním tejto zriaďovacej listiny sa ruší zriaďovacia listina zo dňa 1.4.2008 vrátane 
vydaných neskorších dodatkov k tejto zriaďovacej listine. 

2. 

Táto zriaďovacia listina bola prerokovaná na zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja dňa 8. júla 2013 a schválená uznesením č. 140/2013. 

3. 

Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňa 01.09.2013. 

s 

elica, PhD. 
predseda 

Nitrianskeho samosprávneho kraja 




