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N á v r h   u z n e s e n i a 
 
 

UZNESENIE č. ...../2022 
zo dňa 24. 06. 2022  

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 

DODATOK č. 2, ktorým sa mení Zriaďovacia listina číslo 011/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení  
DODATKU č. 1 zo dňa 11.09.2020  rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho 
kraja Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie 19, 906 36  Plavecké 
Podhradie tak, že: 
 
Čl. IV. ods. 1 Zriaďovacej listiny číslo: 011/2009 zo dňa 22.06.2009 znie: 
1. V Zariadení sociálnych služieb Pod hradom sa poskytujú sociálne služby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého 
zdravotného stavu. 
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie. 
Forma sociálnej služby: celoročná pobytová. 
 

Čl. IV. ods. 2 Zriaďovacej listiny číslo: 011/2009 zo dňa 22.06.2009 znie: 
 
2. V Zariadení sociálnych služieb Pod hradom sa poskytuje sociálna služba: 

a) v domove sociálnych služieb plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách alebo plnoletej fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky 
nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách,   

b) v špecializovanom zariadení plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je pervazívna vývinová 
porucha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D ô v o d o v á  s p r á v a  
 

Podľa Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Zariadenie sociálnych služieb Pod 

hradom, Plavecké Podhradie 19, 906 36  Plavecké Podhradie (ďalej len „ZSS Pod hradom“) 

(Príloha č. 1) v znení DODATKU č. 1 (Príloha č. 2) vydanej Bratislavským samosprávnym 

krajom sa v ZSS Pod hradom poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.  

V ZSS Pod hradom sa poskytuje sociálna služba podľa § 38 (domov sociálnych 

služieb) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). 

Sociálna služba sa poskytuje celoročnou pobytovou formou pre dospelé fyzické osoby, 

ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo 

prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 

o sociálnych službách. Kapacita zariadenia je 60 miest. 

V zmysle zákona o sociálnych službách vyšší územný celok v rozsahu svojej 

pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na 

sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom 

o sociálnych službách. V kontexte uvedeného, s prihliadnutím na vzrastajúci počet dospelých 

fyzických osôb, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a majú zdravotné postihnutie, 

ktorým je pervazívna vývinová porucha, je žiadúce vytvárať ďalšie kapacity špecializovaného 

zariadenia, ktoré túto sociálnu službu poskytujú.  

V súčasnosti sa v ZSS Pod hradom ukončujú stavebné práce na rekonštrukcii 

existujúceho objektu v areáli zariadenia a po vykonaní všetkých administratívnych úkonov 

súvisiacich s rekonštrukciou a vybavením priestorov interiérovým zariadením, sa začne 

poskytovať sociálna služba 6 prijímateľom sociálnej služby s pervazívnou vývinovou poruchou, 

ktorým sa bude poskytovať sociálna služba celoročnou pobytovou formou. 

V ostatných častiach Zriaďovacia listina číslo: 011/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení 

DODATKU č. 1 zo dňa 11.09.2020 zostáva nezmenená. 

Po schválení DODATKU č. 2 k Zriaďovacej listine ZSS Pod hradom, Bratislavský 

samosprávny kraj vykoná zmenu v Registri sociálnych služieb a ZSS Pod hradom pristúpi 

k zmene interných predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DODATOK č. 2 

k Zriaďovacej listine číslo: 011/2009 zo dňa 22.06.2009  

rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja 

Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom 
Plavecké Podhradie 19, 906 36  Plavecké Podhradie 

 

 
Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská 16, 
820 05  Bratislava 25, IČO: 36063606, zastúpený predsedom Mgr. Jurajom Drobom, 
MBA, MA podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, 
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 písm. i) 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva tento dodatok, ktorým sa 
mení Zriaďovacia listina číslo: 011/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení DODATKU č. 1  
zo dňa 11. 09. 2020 nasledovne: 
 
 
Čl. IV. ods. 1 Zriaďovacej listiny číslo: 011/2009 zo dňa 22.06.2009 znie: 
 
1. V Zariadení sociálnych služieb Pod hradom sa poskytujú sociálne služby na 

riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia 
alebo nepriaznivého zdravotného stavu. 
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie. 
Forma sociálnej služby: celoročná pobytová. 

 
 
V Čl. IV. ods. 2 Zriaďovacej listiny číslo: 011/2009 zo dňa 22.06.2009 znie: 
 
2. V Zariadení sociálnych služieb Pod hradom sa poskytuje sociálna služba: 

a)  v domove sociálnych služieb plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná  
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo plnoletej fyzickej osobe, ktorá 
je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III 
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, 

b) v špecializovanom zariadení  plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná  
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 



 

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je 

pervazívna vývinová porucha. 
 
 

Záverečné a spoločné ustanovenia 
 

V ostatných častiach Zriaďovacia listina číslo: 011/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení 
DODATKU č. 1 zo dňa 11.09.2020 zostáva nezmenená. 
 
Tento DODATOK č. 2 nadobúda účinnosť dňom 01.07.2022 a tvorí neoddeliteľnú 
súčasť Zriaďovacej listiny č. 011/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení DODATKU č. 1  
zo dňa 11.09.2020. 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa ......................  
 
               
            
            
            
       _________________________ 
           Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
                   predseda  
                                                                       Bratislavského samosprávneho kraja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK 
 

Bod ... :„Návrh DODATKU č. 2 k Zriaďovacej listine číslo 011/2009 zo dňa 22. 06. 2009 v znení DODATKU č. 1 zo dňa 11.09.2020  rozpočtovej 

organizácie Bratislavského samosprávneho kraja – Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie 19, 906 36  Plavecké Podhradie “ 

 

Názov komisie Stanovisko komisie k návrhu materiálu Hlasovanie  Akceptované / 

Neakceptované 

Zapracované / 

Nezapracované 

Finančná komisia 
Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený 

materiál a schváliť v predloženej podobe. 

Prítomní 6 

Za 6 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

  

Komisia zdravotníctva 

a sociálnych vecí 

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK 

uvedený materiál prerokovať a schváliť 

Prítomní 9 

Za 9 

Proti 0   

Zdržal sa 0   

Nehlasoval 0  

  

Komisia majetku, investícií 

a verejného obstarávania 

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK 

uvedený materiál prerokovať a schváliť. 

Prítomní 4 

Za 4 

Proti 0 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0 

  

V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod. 


