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VEC: Žiadosť o zmenu Zmluvy o nebytových priestoroch 

Vážený pán primátor, 

Mesto Sereď 

Ing. Martin Tomčányi 

primátor mesta 

Nám. republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

V Seredi, dňa 31.07.2017 

dovoľujeme si Vás požiadať o vykonanie zmeny Zmluvy o nebytových priestoroch 

ev. č. 4/94/NZ-37/2012 v znení Dodatku č. 1 ev. č. 467/2016 uzatvorenej medzi 

prenajímateľom Mesto Sereď a nájomcom Občianske združenie Rodinné centrum MAMA 

klub Sereď a to v časti Nájomca nasledovne: 

Nájomca: Rodinné centrum MAMA klub Sereď a DOC STONOŽKA 

IČO: 37 995 634 a 50 285 271 

Potreba rozšírenia nájomcu o DOC STONOŽKA vyplynula z potreby zápisu detského 

opatrovateľského centra do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší 

územný celok, v súlade s §62 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o sociálnych službách"). 

Novela zákona o sociálnych službách č. 40/2017 Z. z. z 31.01.2017 účinná od 

01.03.2017 zaviedla povinnosť registrácie poskytovateľov sociálnych služieb a zadefinovala 

náležitosti, ktoré musia byť pre zápis do registra zo strany poskytovateľa splnené a vyššiemu 

územnému celku predložené. 

Jednou z náležitostí k žiadosti o zápis do registra podľa § 64 ods. 3 písm. c) zákona sú 

údaje o priestorových podmienkach, ktoré sa preukazujú kópiou nájomnej zmluvy, ktorej 

predmetom je nájom priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje. 

Sociálna služba vo forme detského opatrovateľského centra sa v priestoroch nájomcu 

vykonáva v súlade s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 

v Galante č. 1365/2015/Va od 28.08.2015. Regionálny úrad svojim rozhodnutím povolil 

súbežné vykonávanie činnosti opatrovateľského centra a rodinného centra ako občianskeho 



združenia za predpokladu dispozičného rozdelenia miestností. Z tohto titulu by sa teda 

jednalo len o vykonanie formálnej zmeny v Zmluve o nebytových priestoroch ev. č. 4/94/NZ-

37 /2012 v znení Dodatku č. 1 ev. č. 467 /2016. 

Avšak, z dôvodu zavedenia nových požiadaviek na prevádzkovateľa sociálnej služby 

vyss1e spomenutou novelou zákona o sociálnych službách, napr. oddelené účtovníctvo, 

výkazníctvo, kvalifikačné predpoklady zamestnancov, vykonáva detské opatrovateľské 

centrum svoju činnosť ako samostatný právny subjekt Občianske združenie DOC STONOŽKA, 

IČO: 50 285 271 reg. na MVSR č. spisu UVS/1-900/90-48568. 

Z uvedeného dôvodu je pre kontinuálne vykonávanie činnosti opatrovateľského 

centra nevyhnutné, aby sa upravili zmluvné strany nájomcu tak, ako bolo uvedené vyššie. 

Za kladné vyhovenie našej žiadosti vopred ďakujeme . 

Rodinné centrum 

S pozdravom, 

štatutá 


