
 
 

Obec Močenok 
Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

 
Obec Močenok ako zriaďovateľ prostredníctvom Obecného zastupiteľstva obce Močenok  

ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

v y d á v a 

 

Zriaďovaciu listinu  

Domova dôchodcov Močenok  

Sv. Gorazda č. 569/30, 951 31  Močenok 

 
v súlade s ustanovením § 2 písmeno d) ods. 1 zák. č. 416/2002 Z. z.  o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ustanovením  

§ 21 ods. 9 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 9 zák. č. 448/2008 Z. z.  

o sociálnych službách (ďalej len zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) a o zmene a doplnení 

zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

 

Zriaďovacia listina Domova dôchodcov Močenok 
 

Čl. I 

Názov a sídlo 

 

Názov zariadenia:       Domov dôchodcov Močenok 

Sídlo zariadenia:         Sv. Gorazda č. 569/30 

Okres:                         Šaľa 

IČO:                            356 11 421 

 

Čl. II 

Všeobecné ustanovenia 

1. Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov - sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku 

2.  Predmet činnosti a odborné zameranie:  

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV  

alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 

zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,  



2. sociálne poradenstvo,  

3. sociálna rehabilitácia,  

4. ošetrovateľská starostlivosť,  

5. ubytovanie,  

6. stravovanie,  

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  

8. osobné vybavenie,  

9. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,  

10. zabezpečuje sa záujmová činnosť a pracovná terapia. 

3. Forma poskytovania soc. služby: celoročná pobytová  

4.  Poskytovanie obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom obce Močenok 

 

 

Čl. III 

Štatutárny orgán  

         

Riaditeľ domova dôchodcov, ktorého ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie zriaďovateľ. 

 

Čl. IV 

 

1. Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zmysle zákona  

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 

2. Dátum zriadenia: 1.7.2002  

3. Doba, na ktorú sa organizácia zriaďuje 

     Domov dôchodcov Močenok je zriadené na dobu neurčitú. 

4. Vecné a finančné vymedzenie majetku: Domov dôchodcov Močenok spravuje majetok Obce  

v rámci predmetu činnosti, ktorý je vecne a finančne vymedzený:  ku dňu 31.12.2017 

 

1. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:                     123 547,25 € 

2. Drobný hmotný majetok na posúvahových účtoch:                           93 861,95 € 

     Podrobný súpis majetku k 31. 12. 2017 tvorí príloha č. 1 a č. 2 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ďalšie podrobnosti o činnosti organizácie a pôsobnosti Domova dôchodcov upravujú všeobecne 

záväzné právne predpisy a organizačný poriadok, schválený zriaďovateľom. 

2. Táto zriaďovacia listina Domova dôchodcov Močenok bola schválená Obecným zastupiteľstvom  

v Močenku uznesením č. 5.3 – V./OZ/2018 zo dňa 26. 09. 2018 a účinnosť nadobúda 01.10.2018. 

3. Schválením tejto zriaďovacej listiny sa ruší Zriaďovacia listina Domova dôchodcov č. j. 701/2002/st.  

zo dňa 25.6.2002. 

 

V Močenku dňa ...........                                                         

                                                 

 

                                                      ____________________  

                                                                              PaedDr. Roman Urbánik                                                                                                                                                

                                                                             starosta obce Močenok 


