Dôvodová správa
K návrhu na zrušenie neziskovej organizácie Domov sociálnych služieb
Krá ovce n.o.
Domov sociálnych služieb Krá ovce n.o. ( alej len „n.o.“) vznikol procesom
„transformácie“ z rozpo tovej organizácie v roku 2002 (Štatút neziskovej organizácie DSS
Krá ovce n.o. bol schválený uznesením Zastupite stva Košického samosprávneho kraja ( alej
iba „KSK“) . 2002/65 zo d a 16.12.2002 v znení jeho zmien a doplnkov).
Dôvodom vzniku n.o. bolo:
- rozdelenie ve kokapacitného zariadenia – Domov sociálnych služieb ( alej iba
„DSS“) Jasov - na DSS Krá ovce a DSS Jasanima Rož ava,
- racionalizácia finan ných prostriedkov, t.j. zabezpe enie viaczdrojového financovania
prevádzky zariadenia,
- zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb s možnos ou rozšírenia služieb
aj na obyvate ov mimo zariadenia.
Kapacita zariadenia je 55 miest. V súlade s ustanovením § 3 ods.3 zákona . 448/2008
Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je uvedená n.o. verejným
poskytovate om z dôvodu, že ide o právnickú osobu založenú KSK. Najvyšším orgánom n.o.
je v zmysle zákona .213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení neskorších
predpisov správna rada.
Do kompetencie správnej rady pod a l. V bod 2 štatútu patrí najmä:
- rozhodovanie o základných otázkach hospodárenia (schva ovanie rozpo tu, ro nej
ú tovnej závierky, výro nej správy o innosti a hospodárení a schva ovaní právnych
úkonov týkajúcich sa nehnute ného majetku),
- rozhodovanie o zrušení, zlú ení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie
na podnet zakladate a, príp. so súhlasom zakladate a
- rozhodovanie o dôležitých personálnych otázkach (volí a odvoláva riadite a
neziskovej organizácie).
Správna rada n.o. má 5 lenov v zložení – 3 zástupcovia KSK, 1 zástupca obce a jeden
nezávislý odborník z danej oblasti. Predsedom správnej rady je vedúca OSVaZ Ú KSK,
správnu radu vymenúva a odvoláva zakladate .
Dôvodom návrhu na zrušenie n.o. s likvidáciou je:
- zmena legislatívy – prijatím zákona o soc. službách . 448/2008 Z.z. v znení
neskorších predpisov došlo k zmene postavenia tejto organizácie, t.z., do 31.12.2008
mala postavenie neverejného poskytovate a soc. služieb, od 1.1.2009 je n.o. verejný
poskytovate sociálnych služieb, ke že jeho zakladate om je KSK,
- hlavným zdrojom financovania n.o. je rozpo et KSK ako zakladate a,
- potreba zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb v súlade s podmienkami
kvality pod a vyššie uvedeného zákona – o je vzh adom na charakter organizácie
komplikované a zd havé,
- jednoduchšie a efektívnejšie metodické riadenie organizácie,
- úspora finan ných prostriedkov, a to znížením po tu miest na úseku administratívny
(v dôsledku zlú enia týchto administratívnych inností).
innos uvedenej neziskovej organizácie bude po zrušení, t.j. od 1.1.2013 v lenená
do existujúcej rozpo tovej organizácie - Strediska krízovej intervencie v Košiciach,
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Adlerova 4. Stredisko krízovej intervencie v sú asnosti poskytuje sociálne služby v zariadení
núdzového bývania na Adlerovej 4 v Košiciach a vykonáva opatrenia sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately v dvoch krízových strediskách (na Adlerovej 4 v Košiciach
a v ani). Na základe uvedeného bude pre túto organizáciu vypracovaná zmena zria ovacej
listiny.
Vybraní zamestnanci zrušenej neziskovej organizácie sa stanú od 1.1.2013 zamestnancami
Strediska krízovej intervencie.
Majetok KSK ako zakladate a neziskovej organizácie bol neziskovej organizácií prenajatý
na základe nájomných zmlúv na dobu neur itú. Tieto zmluvné vz ahy budú ukon ené
dohodou zmluvných strán k 31.12.2012. Následne KSK odovzdá do správy tento majetok
Stredisku krízovej intervencie.
Majetok, ktorý nezisková organizácia nadobudla po as svojej existencie z vlastných
prostriedkov, môže za zostatkovú cenu odpreda Stredisku krízovej intervencie z dôvodu, že
ide o veci bežnej potreby a sú nevyhnutné pre zabezpe enie plynulého chodu DSS –
k dnešnému d u predstavuje hodnota vlastného majetku cca 110 tis. €.
Zámerom KSK je v budúcnosti odkúpenie 1/3 podielu budovy, v ktorej je umiestnený
DSS Krá ovce od spoluvlastníka Obec Krá ovce s cie om pres ahovania rozpo tovej
organizácie Stredisko krízovej intervencie do odkúpenej budovy. O odkúpenie
spoluvlastníckeho podielu požiadal predseda KSK Obec Krá ovce listom zo d a 08.06.2012,
k dnešnému d u písomnú odpove KSK neobdržal.
Záver: Proces likvidácie neziskovej organizácie zabezpe í likvidátor vymenovaný
správnou radou, ktorý bude odme ovaný z rozpo tu neziskovej organizácie.
Košice 10.07.2012
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