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Obec Močenok 

Obecný úrad Močenok 

Sv. Gorazda 692/82 
 

 

   

ZRIAĎOVACIA   LISTINA 
Komunitného centra KLÁŠTOR 

 
Zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Komunitné centrum KLÁŠTOR   

je obec  Močenok, Sv. Gorazda 629/82, IČO 00308439, ktoré zriadilo túto 

organizáciu ku dňu 01. 06. 2017 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za účelom vytvárania 

podmienok na poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich 

vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu sociálnej exklúzie. 

 

Názov:   Komunitné centrum KLÁŠTOR 

 

Sídlo:    Školská 1690/7  

951 31 Močenok 

 

Dátum zriadenia:  1. 6. 2017 

 

Predmet činnosti: poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny 

a ich vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu  

a na prevenciu sociálnej exklúzie. 

 
Hlavná činnosť:  poskytovanie služieb: 

- sprostredkovanie kontaktu so širším prostredím, 

podpora začleňovania do existujúcich sociálnych 

sietí, 

- podpora záujmovej činností detí, mládeže 

a seniorov, 

- podpora vzdelávania detí, mládeže a seniorov, 

- podpora iniciatív obyvateľov v oblasti životného 

prostredia, 

- podpora zdravotnej osvety, 

- podpora pri zlepšovaní prístupu obyvateľov 

k právnej pomoci, 

- podpora spolupráce a efektívnej koordinácie 

činnosti subjektov – komunitárna rehabilitácia, 

- poskytovanie sociálneho poradenstva, 

- odborné poradenstvo. 
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Vedľajšia činnosť:       poskytovanie priestorov pre: 

-   ďalšie organizácie zamerané na sociálne služby, 

- usporadúvanie programov pre komunity, 

- praktické vzdelávacie centrum (kurzy, neformálne 

vzdelávania, školenie). 

Forma poskytovania 

služieb:    -  ambulantná a terénna forma 

 

 

Štatutárny orgán:  - starosta obce  

 

Personál:                       - personál poverený starostom obce, personál koná  

vo všetkých veciach samostatne, okrem majetkových 

a finančných, patriacich do kompetencie zriaďovateľa. 

 
Majetok: V zmysle zverovacieho protokolu. 

 

 

Rozpočtová organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú.  

 

Rozpočtová organizácia hospodári v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.  

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

Táto zriaďovacia listina Komunitného centra KLÁŠTOR, nadobúda účinnosť 

dňom 01. 06.2017 na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Močenok 

5.5 – III./OZ/2017 zo dňa 31. 05. 2017. 

 

 

V Močenku, dňa 01. 06. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

  starosta obce 


