
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

Dôvodová správa 

 

k bodu č. 11 na XIX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
 

Návrh na transformáciu 

zariadenia sociálnej služby Denné centrum pre seniorov na Kultúrno – spoločenské 

centrum so sídlom Obrancov mieru 2, 040 01 Košice 

 

Dňa 12.5.2017 bola vykonaná kontrola priestorov zariadenia sociálnych služieb - 

Denného centra Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach. Kontrolou boli 

zistené nedostatky s uloženým termínom nápravy do 1.9.2017 (viď príloha 1 - zápisnica 

RÚVZ). Kontrolou sme boli upozornení na platnosť vyhlášky č. 259/2008 Z.z. 

o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 

požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, v znení vyhlášky č. 

210/2016 Z. z., účinnej od 01.10.2016, podľa ktorej musia byť priestory Denného centra 

riešené v súlade s touto vyhláškou (pre dodržanie vyhlášky je potrebné pripraviť z našej 

strany návrh realizácie na úpravu budovy - ako zvonku, tak aj zvnútra - s bezbariérovým 

prístupom s uloženým termínom do 30.6.2017). V zmysle tejto vyhlášky sme povinní vytvoriť 

bezbariérovosť v rámci celej budovy, ak budeme naďalej prevádzkovať Denné centrum ako 

zariadenie sociálnych služieb pre seniorov.  

S ohľadom na vyššie uvedené, ako aj na výstup kontrolóra MČ zo dňa 10.11.2016, ktorý 

v Správe č. 4/2016 o výsledkoch kontroly hospodárenia Denného centra Mestskej časti Košice  

- Sever, veľmi jasne poukázal na tieto skutočnosti (viď príloha 2 - Správa č. 4/2016) 

predkladáme Návrh na transformáciu zariadenia sociálnej služby Denné centrum pre seniorov 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách v znení neskorších predpisov, na Kultúrno 

– spoločenské centrum so sídlom  Obrancov mieru 2, 040 01 Košice. 

Mestská časť má za to, že najlepším spôsobom by bolo pretransformovať Denné 

centrum, prevádzkované ako zariadenie sociálnej služby pre seniorov, na Obrancov mieru 2 

na Kultúrno - spoločenské centrum, keďže aktuálne sa v Dennom centre uskutočňujú najmä 

kultúrno – spoločenské akcie. Mestská časť nedisponuje žiadnymi inými vhodnými priestormi 

na organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií. Po našich skúsenostiach sa na nás obracia 

čoraz viac občanov rôznych cieľových skupín, so záujmom o využitie priestoru na rôzne 

aktivity. Podľa aktuálneho využitia zariadenia sociálnych služieb v zmysle zákona, nemáme 

právo im tento priestor poskytnúť.  

Dôvod, ktorý nás vedie k zámeru zmeniť spomínané zariadenie na Kultúrno – 

spoločenské centrum je detailne popísaný v Správe č. 4/2016 kontrolóra MČ zo dňa 

10.11.2016 a v zápisnici z RÚVZ v Košiciach zo dňa 12.5.2017. Vedie nás k tomu aj 

skutočnosť, že mestská časť nedisponuje žiadnymi ďalšími priestormi na kultúrno – 

spoločenské aktivity. Kultúrne akcie uskutočňované v Dennom centre (napr. besedy, 



prednášky, výstavy), záujmové krúžky (napr. strelecký, maliarsky krúžok, spevácky), mimo 

klubové aktivity (napr. zájazdy, výlety, exkurzie, súťaže), iné kultúrne aktivity (napr. 

Valentínska zábava, stretnutie s jubilantmi) a športové aktivity (napr. bowling, jóga) sú 

definované ako spoločenské, kultúrne, poznávacie a vzdelávacie podujatia pre seniorov. 

Činnosti a aktivity vykonávané v Dennom centre nie sú činnosťami zariadenia sociálnych 

služieb, ktoré sa majú poskytovať výhradne prijímateľom sociálnych služieb, ale sú to 

činnosti kultúrno - spoločenského strediska, ktoré sa poskytujú aj iným obyvateľom (z 

hľadiska sociálneho statusu a trvalého bydliska).  

 

 

V Košiciach 12.06.2017 

Spracovateľ: Kancelária starostu 


