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                                       Dôvodová správa 

 

Nezisková organizácia predkladá dodatok č. 1 k Štatútu neziskovej organizácie 

Harmónia  n. o. 

Harmónia n.o. Prievidza bola založená v roku 2004 ako verejný poskytovateľ v oblasti 

všeobecne prospešných služieb, ktoré poskytovala v dvoch zariadeniach – útulku na 

Košovskej ceste č.15 a v Zariadení núdzového bývania na Košovskej ceste č.17. 

 

Na základe zmeny zákona podala Harmónia n.o. žiadosť o výmaz z registra 

poskytovateľov pre zariadenie núdzového bývania. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne (ďalej len TSK) ako príslušný 

správny orgán na konanie podľa ustanovenia § 81 písm. b) bod 7. zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len zákon č. 448/2008 Z.z.) a v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci 

žiadosti o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorú podala nezisková 

organizácia HARMÓNIA n. o. so sídlom Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, 

rozhodol o výmaze z registra podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. h) zákona č. 

448/2008 Z. z. pre poskytovanie sociálnej služby v zariadení núdzového bývania s 

celoročnou formou pobytu s účinnosťou od 01.01.2017. 

 

Na základe rozhodnutia TSK č. sp. TSK/2016/05312-2 je potrebné Štatút 

HARMÓNIA n. o. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, 

ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 261/15 dňa 

30.6.2015 upraviť tak, ako predkladáme návrh 1. dodatku. 
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                                             Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada –  20.1.2020              uzn. č. ....................  

schvaľuje - neschvaľuje 

Dodatok č. 1 k Štatútu neziskovej organizácie Harmónia  n. o. 

 

Mestské zastupiteľstvo – 27. 01. 2020,   uzn. č. ....................  

schvaľuje - neschvaľuje  

Dodatok č. 1 k Štatútu neziskovej organizácie Harmónia  n. o. 

 

 

 

 



Návrh 

D o d a t o k č. 1 

k  ŠTATÚTU Harmónia n. o. 

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 

 

 

Článok I. 

 Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne (ďalej len TSK) ako príslušný 

správny orgán na konanie podľa ustanovenia § 81 písm. b) bod 7. zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách a  o zmene a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 

Z.z.) a v súlade s  ustanoveniami § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o  výmaz z  registra 

poskytovateľov sociálnych služieb, ktorú podala nezisková organizácia HARMÓNIA, n. o., so 

sídlom Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, rozhodol o výmaze z registra podľa 

ustanovenia § 68 ods. 1 písm. h) zákona č. 448/2008 Z. z. pre poskytovanie sociálnej služby 

v zariadení núdzového bývania s celoročnou formou pobytu s účinnosťou od 01.01.2017.  

Článok II. 

 Na základe rozhodnutia TSK č. sp. TSK/2016/05312-2 zo dňa 22.06. 2016 sa Štatút 

HARMÓNIA, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, ktorý bol 

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 261/15 dňa 30.6.2015 (ďalej len 

Štatút) mení  takto: 

Celý text v Štatúte v článku III. sa nahrádza novým textom takto: 

III. 

Účel založenia, podmienky a druh všeobecne prospešných služieb 

1. Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných 

služieb v zmysle § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 

predpisov – poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť. 

2. Podmienky poskytovania všeobecne prospešných služieb boli schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a zverejnené na úradnej tabuli a na webovom 



sídle mesta. Každý záujemca môže do nich nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi 

a v Útulku v Prievidzi. 

3. Sociálne služby sa poskytujú v Útulku osobám v nepriaznivej sociálnej situácii, 

v rovnakom rozsahu a  kvalite za vopred zmluvne určených podmienok všetkým 

užívateľom za rovnakých podmienok v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. 

4. Sociálne služby v Útulku sa poskytujú oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre 

rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.  

5. Činnosti a služby v Útulku: 

a)  odborné činnosti: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov, zabezpečovanie rozvoja pracovných zručností, 

b)    obslužné činnosti: ubytovanie na určitý čas, 

c)  ďalšie činnosti, utváranie podmienok na: prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj 

potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, 

žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť, poskytovanie ošatenia 

a obuvi. 

Článok III. 

1. Dodatok č.1 bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 213/1997 Zb. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 

predpisov a tvorí neoddeliteľnú súčasť Štatútu. 

2. Ostatné časti Štatútu, týmto Dodatkom č.1 nedotknuté, ostávajú nezmenené. 

3. Dodatok č.1 k Štatútu bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

č............... 

 

 

V Prievidzi dňa................ 

 

 

       JUDr. Katarína Macháčková, v.r. 

                   primátorka mesta  

 


