
Totó rozhodnutie nadobudlo

OKRESNÝ ÚRAD BRA TISLA VA právoplatnostdňa:~;.g,q, ..:?q,?t.

Číslo: OU-BA-OVVS 1-2021 /065054

Rozhodnutie

Okresný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy, ako správny orgán
príslušný na konanie podľa § 4 ods. l v spojení s § 9 ods. 16 zákona Národnej rady SR
Č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o doplnení niektorých zákonov a
ust. ,§ 9 zákona Č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o neziskových organizáciách")
v spojení s ustanovením § 46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") rozhodol takto:

po preskúmaní návrhu riaditeľa neziskovej organizácie Mgr. Reného Kňazúra, na zmenu údajov
zapísaných v registri mimovládnych neziskových organizácií s názvom PRIMA n.o. a ich zápise
do registra mimovládnych neziskových organizácií podľa ust. § II ods. 3 zákona
o neziskových organizáciách

rozhodol takto:

v registri mimovládnych neziskových organizácií pod Č. OVVS-991l 0781l5-NO

NÁZOV PRIMA n.o.

SÍDLO Banšelova 3988/4, 821 04 Bratislava-Ružinov

IČO 31821308

s a v y k o n á vaku dňu nadobudnutia právoplatnosti tento zápis:

vymazáva sa:

DRUH VŠEOBECNE
PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej
starostlivosti
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné
služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a
humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona
- domov sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej



DRUH VŠEOBECNE
PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB
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osoby, alebo ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca,
poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,

zabezpečuje sa:
- pracovná terapia,
- záujmovú činnosť,

uvedenú službu poskytuje ambulantne
a d'alšie všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby,
rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a
kultúrnych hodnôt s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne a
fyzickej zdatnosti obyvateľstva:

organizovanie kultúrnych, športových, osvetových
podujatí, mimoškolských aktivít, seminárov, školení,
stretnutí, prezentácií, výstav, súťaží.
Všeobecne prospešné služby poskytuje aj formou zriadenej
chránenej dielne.

z a p i s u j e sa:

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej
starostlivosti
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
duchovných a kultúrnych hodnôt
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné
služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a
humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona
ambulantnou formou. Domov sociálnych služieb poskytuje
sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby, alebo ktorá je nevidiaca alebo prakticky
nevidiaca.

V domove sociálnych služieb sa:
a) poskytuje:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia,

b) zabezpečuje:
rozvoj pracovných zručností,
záujmovú činnosť,

Ďalej sa vytvárajú podmienky na zabezpečenie všeobecne
prospešných služieb v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany,
obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
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s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne a fyzickej zdatnosti
obyvateľstva:

organizovanie kultúrnych, športových, osvetových
podujatí, mimoškolských aktivít, seminárov, školení,
stretnutí, prezentácií, výstav, súťaží.

Odôvodnenie

Okresnému úradu Bratislava bol podľa ustanovenia § II ods. 3 zákona o neziskových
organizáciách doručený dňa 29. 03. 2021 návrh na zmenu údajov zapísaných v registri
mimovládnych neziskových organizácií s názvom PRIMA 0.0. a k nemu priložená fotokópia
zápisnice zo zasadnutia správnej rady zo dňa 25. 03. 2021 s prezenčnou listinou, dve vyhotovenia
dodatku Č. l k štatútu neziskovej organizácie, fotokópia rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny Bratislava č.k.: BAlIOAOTPaESF/ZAM/20211735 o zrušení postavenia chránenej dielne
a správny poplatok v hodnote 16,50 EUR.

Okresný úrad Bratislava berie na vedomie zmenu štatútu a registruje dodatok k štatútu Č. l.
Z predložených dokladov vyplýva, že došlo k zmene údajov zapísaných v registri

mimovládnych neziskových organizácií. Okresný úrad Bratislava návrhu vyhovel a rozhodol tak,
ako je to vo výroku tohto rozhodnutia uvedené.

POUČENIE: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa ust. § 54 správneho
poriadku na Okresný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy v lehote
do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Táto rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné
súdom.

JUDr. Darina Budinská
vedúca odboru

ROZHODNUTIE SA DORUČÍ:
PRIMA n.o., Banšelova 3988/4,821 04 Bratislava-Ružinov

Prevzal dňa :
a vzdávam sa práva odvolania voči rozhodnutiu.


