
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  jún 2009 
 

      
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 16.6.2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 23.6.2009 
 
 

 
N áv r h  D oda tku č . 2  k  Š ta tú tu  ne zi s kove j  o r gan i zác ie  

pos ky tu júc e j  v š e obe c ne  p r os pe š né  s l užby   
M A JÁ K N Á D E JE  n. o .  

 
_____________________________________________________________ 

 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať Návrh 
Dodatku č.2 k Štatútu neziskovej organizácie 
poskytujúcej všeobecne prospešné služby  
MAJÁK NÁDEJE n.o.  

 
Zodpovedná:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská 
poslankyňa Miestneho zastupiteľstva 

 - v materiáli 

        
Spracovatelia:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská 
predsedníčka správnej rady  
MAJÁK NÁDEJE n.o. 
 
Mgr.Andrej Poracký  
štatutárny zástupca  
MAJÁK NÁDEJE n.o. 

 - Návrh uznesenia 
- Dôvodovú správu 
- Návrh Dodatku č.2 k Štatútu neziskovej  
  organizácie poskytujúcej všeobecne   
  prospešné služby  MAJÁK NÁDEJE n.o.  
- Dodatok č. 1 k  Štatútu neziskovej  
  organizácie poskytujúcej všeobecne   
  prospešné služby  MAJÁK NÁDEJE n.o.  

   



 
Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A.  z r u š u j e 
   
uznesenie č.96/2008 zo dňa 16.9.2008 v časti B. ods.3. 
 
B.  s c h v a ľ u j e  
 
návrh Dodatku č.2 k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne  prospešné služby  
MAJÁK NÁDEJE n.o. podľa ustanovení zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov a zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 C.  ž i a d a  
 
starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o vykonanie všetkých úkonov potrebných 
k naplneniu tohto uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D  ô  v  o  d  o v á    s  p  r  á  v a 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo uznesením č.96/2008 zo 
dňa 16.9.2008 v časti B. ods.3. Dodatok č.2 k Štatútu neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE 
n.o. so sídlom Karpatská 24, 811 05 Bratislava, IČO: 31 821 804 v znení:  
 
„ Zakladatelia sa dohodli, že Štatút neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n. o. sa mení 
a dopĺňa takto :  
 
Čl. III v bode a) sa mení a znie : 
 
„ a) rodičom s deťmi bez prístrešia, ktorí sa ocitli  v sociálnej alebo hmotnej núdzi, ďalej 
plnoletým osobám, na ktorých je páchané násilie osobou, s ktorou žijú v domácnosti a osobám, 
ktorým sa zrušila ústavná výchova po dosiahnutí ich plnoletosti -  v útulku,“ 
 
Ostatné časti štatútu nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené v platnosti. „ 
 
Dôvodom vyššie uvedenej zmeny štatútu bol zámer zriaďovateľov neziskovej organizácie rozšíriť  
poskytovanie sociálnych služieb aj pre úplne rodiny s deťmi v  zariadení sociálnych služieb – 
útulku (§ 30 zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov).  
 
Dôvody predloženia návrhu na aktuálnu právnu úpravu textu Dodatku č.2 k Štatútu neziskovej 
organizácie poskytujúcej verejno prospešné služby MAJÁK NÁDEJE n.o. sú nasledovné: 
 
Vzhľadom na pripravované legislatívne zmeny  k 1.1.2009 dodatok č.2 k štatútu (schválený 
v časti B ods.3 uznesenia č.96/2008) nebol predložený na registračný orgán v termíne do 
31.12.2008. Nakoľko  s účinnosťou od 1.1.2009 došlo  k legislatívnej zmene, ktorá vylučuje 
registráciu dodatku č.2  v roku 2009 v znení schválenom uznesením č. 96/2008, predkladáme 
miestnemu zastupiteľstvu  nové znenie návrhu  dodatku č.2, ktoré zohľadňuje zákonnú úpravu 
účinnú od 1.1.2009. Predložený návrh zohľadňuje aj osobitnú úpravu  výkonu opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č.305/2005 Z.z.   
 
V predloženom návrhu dodatku č.2 došlo ku zmene pôvodného textu -  zmenou názvoslovia 
zariadení sociálnych služieb a rozsahu poskytovaných služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov účinného od 1.1.2009 v prepojení na 
ustanovenia  zákona č.  305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
 

a) v útulku (§26 zák.č. 448/2008 Z.z.) sa poskytujú služby fyzickej osobe, ktorá nemá 
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb 
a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať , teda nie 
rodinám s deťmi, 

b) domov pre osamelých rodičov  (§27 zákona č.195/1998 Z.z.) je v rámci poskytovaných 
služieb zahrnutý do zariadenia núdzového bývania, kde sa podľa § 29 zákona č.448/2008 
Z.z. poskytujú služby fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je 



obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, 
ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, 
a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať 
bývanie,  

c) zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa (§32 zák.č.448/2008 Z.z.) nahrádza zariadenie – 
detský domov rodinného typu a stanicu opatrovateľskej služby pre deti (§ 26, §28 zákona 
č.195/1995 Z.z.) a služby uvedené v písm.c) a písm. e) dodatku č.1 k štatútu, 

d) služby poskytované v zariadení – krízové stredisko - uvedené v písm.d) dodatku č.1 
k štatútu sú špecifikované podľa osobitného predpisu §62 zákona č.305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
Správna rada MAJÁK NÁDEJE n.o. na zasadnutí dňa 3.6.2009 vzala na vedomie informáciu  
o  skutočnostiach, ktoré mali vplyv na potrebu novej úpravy textu v Dodatku č.2 k Štatútu 
neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE, n.o. podľa ustanovení zákona č.448/2008 Z.z. 
a zákona č.305/2005 Z.z. a požiadala predsedníčku o zabezpečenie všetkých potrebných krokov 
smerom k zriaďovateľom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

N Á V R H 
 

 

Štatút 
Neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 

 
MAJÁK  NÁDEJE n. o. 

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
Dodatok  č. 2 

   
Zakladatelia sa dohodli, že Štatút neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n. o. sa mení a dopĺňa 
takto :  
 
Čl. III  sa mení a znie : 
 

a) fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže 
doterajšie bývanie užívať -  útulok, 

b) fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania 
s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú 
zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej 
osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie - 
zariadenie núdzového bývania, 

c) maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych 
dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny a nie sú 
ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného 
predpisu - zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa, 

d) vykonávanie opatrení podľa zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí  
      a sociálnej kuratele,  ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej  
      životnej situácii, výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, výkon rozhodnutia súdu  
      o predbežnom opatrení, výkon výchovného opatrenia - krízové stredisko. 

 
Ostatné časti štatútu nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené v platnosti.  
 
V Bratislave dňa............. 
 
 
        .............................................       .................................................. 
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto                  Nadácia Priatelia 
           Ing. arch. Andrej Petrek      PhDr. Pavol Rusko 
           starosta                          predseda Správnej rady 


