MESTO

RAJEC

Nám. SNP 2/2, PSČ 015 22

Mesto Rajec v súlade s § 21 ods. 9 písmena a/ až h/ zákona NR SR č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

vydáva úplné znenie
Zriaďovacej listiny Domova vďaky, so sídlom Námestie Andreja Škrábika 38/3 Rajec
zo dňa 26.11.1992 v znení
dodatkov schválených dňa : 4.2.1999, 21.5. 2009, 29.10.2009, 31.3.2011, 16.2.2012,
23.5.2013 a 15.8.2013.

Zriaďovateľ :

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 321575

Názov organizácie :

Domov vďaky

Sídlo :

Námestie Andreja Škrábika 38/3 , Rajec

IČO :

17066034

Forma hospodárenia : rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších predpisov

Dátum zriadenia :

15.12.1992 v zmysle zákona SNR č. 481/1992 Zbierky zákonov
a na základe Zákonov SNR o sociálnom zabezpečení 100/1988
paragraf 73 v znení 180/90,135/92 a 381/92 Zb.

Predmet činnosti :
Druh poskytovanej sociálnej služby :
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku, ktorými je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické
osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek,
b) podporné služby, ktorými sú : - poskytovanie sociálnej služby v jedálni
- poskytovanie sociálnej služby v stredisku
osobnej hygieny
c) terénne sociálne služby – opatrovateľská služba
d) prepravná služba
e) denný stacionár

Forma poskytovanej sociálnej služby
- v Domove vďaky sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby ako celoročná sociálna
služba
- v Domove vďaky sa poskytuje ambulantná služba v dennom stacionári
Domov vďaky je kombinované zariadenie v ktorom sa poskytuje starostlivosť v :
a) zariadení pre seniorov
b) domove sociálnych služieb
c) špecializovanom zariadení

Cieľová skupina : a) fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
b) fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
c) fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb

Štatutárny orgán : riaditeľ Domova vďaky
Vecné a finančné vymedzenie majetku : Domov vďaky spravuje majetok mesta podľa
zmluvy o odovzdaní a prevzatí majetku určený na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti,
ktorý je vecne a finančne vymedzený:
a) ku dňu 30.9.2009
Stavby :
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí :
Drobný hmotný majetok na podsúvahových účtoch :

235 738,36 €
26 720,69 €
81 836,61 €

b) ku dňu 31.12.2011
Stavby :
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí :
Drobný hmotný majetok na podsúvahových účtoch :

235 738,36 €
29 542,17 €
84 042,36 €

Podrobný súpis majetku k 31.12.2011 tvorí príloha dodatku č. 2

Určenie doby : rozpočtová organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú
Úplné znenie nadobúda účinnosť 1.1.2014

V Rajci, dňa 16.8.2013
Ing. Ján R y b á r i k
primátor mesta

Telefón: +421 41 542 2030 primátor, správa 50765 11, finančné 50765 14, výstavba 50765 22
Fax: +421 41 542 2224
e-mail: jrybarik@rajec.sk

