ŠTATÚT
JEDÁLNE
Čl.1
Všeobecné ustanovenia
1.1. Zriaďovateľ : Mesto Piešťany zriadilo a prevádzkuje Jedáleň v súlade s §4 ods.3 písm. g), l),
p) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 80
písm. g), §12 ods.1 písm. e) bod 5. a § 58 ods. 5 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych
službách o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
1.2. Predmet činnosti : Jedáleň poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné
postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.
V Jedálni možno poskytovať stravovanie i prostredníctvom donášky stravy.
Čl.2
Sídlo a názov
2.1. Sídlo : Staničná ul. 22, 921 01 Piešťany
2.2. Názov : Jedáleň
Čl.3
Charakter poskytovaných služieb
3.1. Druh sociálnej služby:
Sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
v jedálni. Z Jedálne sa môže realizovať donáška, rozvoz stravy do domácnosti občanov.
3.2. Forma sociálnej služby: ambulantná, terénna
3.3. Rozsah poskytovania sociálnej služby: na určitý čas
Čl.4
Organizácia a prevádzka zariadenia
4.1. Jedáleň je organizačnou jednotkou mesta ako súčasť Mestského úradu v Piešťanoch.
Jedáleň nemá právnu subjektivitu.
4.2. Mestský úrad riadi Jedáleň prostredníctvom svojich odborných útvarov.
4.3. Bezprostredne metodicky riadi Jedáleň Odbor služieb – referát sociálnych vecí Mestského
úradu Piešťany.
4.4. Za prevádzku a chod zariadenia v súlade s platnými normami zodpovedá vedúci zariadenia,
ktorý riadi a organizuje prácu v celom zariadení tak, aby sa plynule zabezpečovali všetky
úlohy, rozvoj a kvalita poskytovaných služieb pri dodržiavaní maximálnej hospodárnosti.

4.5. Organizačná štruktúra Jedálne je stanovená v Organizačnom poriadku výkonných orgánov
mesta Piešťany schvaľovaným Mestským zastupiteľstvom Mesta Piešťany.
4.6. Jedáleň je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet mesta schvaľovaný Mestským
zastupiteľstvom mesta Piešťany.
4.7. Jedáleň sa zriaďuje na dobu neurčitú.
Čl.5
Osobitné ustanovenia
5.1. Na činnosť a prevádzku Jedálne sa vzťahujú interné normy Mesta Piešťany a vnútorné normy
zariadenia.
Čl.6
Záverečné ustanovenia
6.1. Štatút Jedálne bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.118/2009.
6.2. Štatút Jedálne pre dôchodcov nadobúda účinnosť dňom 28.09.2009
Piešťany, dňa 28.09.2009
v r. Ing. Remo Cicutto
Primátor mesta Piešťany

