
Bratislavský
samoĺpľávny
kraj

DoDAToK č. 1

k Zriadbvacej listine čĺslo: 011l2oo9 zo dňa 22.06.2009
rozpočtovej organizácie Bratĺslavského samosprávneho kraja

Domov sociálnych služieb
Plavecké Podhradie 19, 906 36 Plavecké Podhradie

Zriad'ovatel' Bratislavský samosprávny kraj so sĺdlom Sabinovská 16,
82o 05 Bratislava 25, lČo: 36063606, zastúpený predsedom Mgr. Jurajom Drobom,
MBA, MA podl'a $ 4 ods. 1 písm. í) zákona č,' 30212001 Z' z' o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
$ 21 zákona č. 52312004 z' z' o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s $ 81 písm' i)
zákona č' 44812008 z' z. o sociálnych sluŽbách a o zmene a doplnení zákona
č' 45511991 Zb' o Živnostenskom podnikanĺ (Živnostenský zákon) v znení neskoršĺch
predpisov (d'alej len ,,zákon o sociálnych sluŽbách") vydáva tento dodatok, ktoým sa
menĺ Zriad'ovacia listina čĺslo: 01112009 zo dňa 22'0ô.2009 nasledovne:

čl. l. zriaa'ovacej tistiny číslo: o11t2oo9 zo dňa 22.06.2009 znie:

t.

Názov a sídlo

Názov organizácie
S-ídlo organizácie:
rco:

Zariadenĺe sociálnych sluŽieb Pod hradom
Plavecké Podhradie 19, 906 36 Plavecké Podhradie
30798281

čl. M., ods. í Zriad'ovacej listiny číslo: o11l2oo9 zo dňa 22.06.2009 znie:

1' V Zariadení sociálnych sluŽieb Pod hradom sa poskytujú sociálne sluŽby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaŽkeho zdravotného postihnutia
a nepriaznivého zdravotného stavu.
Druh sociálnej sluŽby: domov sociálnych sluŽieb.
Forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová.



.--

čl. M., ods.2 Zriad'ovacej listiny číslo: o11l2oo9 zo dňa 22.06.2009 znie:

V Zariadenĺ sociálnych sluŽieb Pod hradom sa poskytuje sociálna sluŽba v domove
sociálnych služieb plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych
sluŽbách alebo plnoletej fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca
a jej stupeň odkázanosti je najmenej lll podl'a prílohy č' 3 zákona o sociálnych
sluŽbách.

čt. M., ods.6 Zriad'ovacej listiny číslo: o1'lt2oo9 zo dňa 22.06.2009 znie:

Zariadenie sociálnych sluŽieb Pod hradom je povinné plánovať poskytovanie sociálnej
sluŽby podl'a individuálnych potrieb, schopností a ciel'ov prĺjĺmatel'a sociálnej sluŽby,
viesť písomné individuálne záznamy o priebehu. poskytovania sociálnej sluŽby
a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej sluŽby za účasti prijĺmatel'a sociálnej sluŽby.
Ak je prijĺmatel'sociálnej sluŽby ýzická osoba s ťaŽkým zdravotným postihnutím alebo
ýzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho
rozvojového plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.

cl. lV., ods. 7 Zriad'ovacej listiny číslo: o11l2oo9 zo dňa 22.06.2009 znie:

Zariadenie sociálnych sluŽieb Pod hradom je povinné plniť podmienky kvality
poskytovanej sociálnej sluŽby podl'a prílohy č' 2 písm. A zákona o sociálnych sluŽbách.
Zároveň je povinný s postupmi a pravidlami oboznámiť svojich zamestnancov
a prijímatel'ov sociálnejsluŽby v imzrozumitel'nejforme' Zariadenie sociálnych sluŽieb
Pod hradom je povinné umoŽniť vykonanie hodnotenia podmienok kvality
poskytovanej sociálnej sluŽby a poskytnúť súčinnosť pri tomto hodnotení.

čt. lV., ods. 13 Zriad'ovacej listiny čísto: 011/2oo9 zo dňa 22.06.2009 sa vypúšta.

Čt. M., ods. 14 Zrlad'ovacej listiny čísIo: o11t2oo9 zo dňa 22.06.2009 sa mení na
ods. 13 a znie:

Práva, povinnosti a postavenie poskytovatel'a sociálnych sluŽieb, ktoré nĺe sú uvedené
v tejto zriad'ovacej lĺstine sa riadia prĺslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov.

cl. V. Zriad'ovacej Iistiny čĺslo: 01112009 zo dňa 22.06.2009 sa doplňa bod 4.'
ktoý znie:

4' Kapacitu jednotlivých druhov sociálnych sluŽieb a foriem poskytovania sociálnych
sluŽieb a ce|kovú kapacitu zariadenia určuje riaditeľ Zariadenia sociálnych sluŽieb
Pod hradom V,,Prevádzkovom poriadku" po predchádzajúcom písomnom súhlase
zriad'ovatel'a.



Záverečné a spoIočné ustanovenia

Zmena názvu organizácie sa automaticky premieta do všetkých častí zriad'ovacej
listiny v zmysle pravopisného systému, v ktoých je názov organizácie uvedený.

V ostatných častiach Zriad'ovacia listina číslo: 01112009 zo dňa 22.06'2009 zostáva
nezmenená.

Tento DODAToK č. 1 nadobúda účinnosť dňom 01'10'2020 atvorĺ neoddelitel'nú
súčasť Zriad'ovacej listiny č.01112009 zo dňa 22.06.2009.

V Bratislave, dňa 11.09.2020

Mgr. Juraj Droba, MBA,
predseda

Bratislavského samosprávneho kraja


