Dôvodová správa
k personálnym zmenám v Správnej rade DSS Kráľovce n.o.
DSS Kráľovce n.o. ako nezisková organizácia vznikla procesom „ transformácie“
z rozpočtovej organizácie. Cieľom tohto kroku a zámerom Košického samosprávneho kraja
( ďalej len „KSK“) bola racionalizácia finančných prostriedkov ( viac zdrojové financovanie )
a zvyšovanie kvality sociálnych služieb. Kapacita zariadenia je 55 miest. Zariadenie
má v zmysle Štatútu neziskovej organizácie DSS Kráľovce n.o., schváleného uznesením
Zastupiteľstva KSK č. 2002/65 dňa 16.12.2002 v znení jeho zmien a doplnkov schválených
uznesením Zastupiteľstva KSK č. 185/2006 dňa 11. 12. 2006, poskytovať aj služby
pre obyvateľov mimo zariadenia sociálnych služieb a to: sociálne, poradenské, výchovné,
pracovno-terapeutické a rehabilitačné služby, ako aj terénne sociálne služby.
V súlade s § 3 ods.3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je uvedená
nezisková organizácia verejným poskytovateľom sociálnych služieb, z dôvodu, že ide
o právnickú osobu založenú KSK. V roku 2010 bude z rozpočtu KSK financovaný rozpočet
zariadenia DSS Kráľovce, n.o. v celkovej výške 309 680 €. DSS Kráľovce n.o. ako domov
sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje
za podmienok ustanovených týmto zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu dospelej
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. DSS Kráľovce n.o
poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,
sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu, záujmovú činnosť
a utvára podmienky na úschovu cenných vecí.
Správna rada je zo zákona č. 213/ 1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení
neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) určená za najvyšší orgán neziskovej organizácie.
Jej kompetencie sú určené príkladmi v § 19 ods. 2 cit. zákona. Do kompetencie správnej rady
patrí najmä rozhodovanie o základných otázkach hospodárenia, medzi ktoré sa zaraďuje
schvaľovanie rozpočtu, ročnej účtovnej závierky, výročnej správy o činnosti a hospodárení
a schvaľovaní právnych úkonov týkajúcich sa nehnuteľného majetku. Popri tom rozhoduje aj
o dôležitých personálnych a organizačných otázkach. V súlade s čl. V bod 2. písm. f)
Štatútu DSS Kráľovce n.o. v znení jeho zmien a doplnkov „zakladateľ menuje a odvoláva
členov správnej rady .., “Z uvedeného vyplýva, že KSK má možnosť prostredníctvom
predsedu a členov správnej rady ovplyvňovať manažment a fungovanie organizácie.
Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členovia Správnej rady DSS
Kráľovce n.o. boli vymenovaný uznesením Zastupiteľstva KSK 185/2006 dňa 15.12. 2006
na obdobie 4 rokov. Správna rada má 5 členov, v zložení – 3 zástupcovia KSK ( Mgr. Michal
Bartoš, Ing. Ladislav Bartók, Ing. Zuzana Jusková), 1 zástupca obce ( Radoslav
Šimko – starosta obce Kráľovce ) a jeden nezávislý odborník z danej oblasti ( RSDr. Juraj
Beňa ).
Týmto KSK navrhuje odvolať všetkých členov správnej rady a následne menovať za
členov Správnej rady DSS Kráľovce n.o. Ing. Milana Rabatina, Bc. Františka Petra, RSDr.
Juraja Beňu, Radoslava Šimka a Ing. Zuzanu Juskovú. Aj napriek tomu, že sa menia iba
dvaja členovia správnej rady, tento postup bol zvolený z dôvodu zosúladenia funkčného
obdobia všetkých členov správnej rady. Skutočnosti týkajúce sa zmeny členov správnej rady
nie sú zapisované v registri vedenom na Obvodnom úrade, odbore všeobecnej vnútornej
správy, ale budú uvedené vo výročnej správe, ktorá sa predkladá každoročne tomuto úradu.
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