
Bratislavský
samosprávny
kraj

číslo: 01112009

ZRIADOVACIA LISTINA
rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja

Domov sociá!nych služieb
Plavecké Podhradie 19, 906 36 Plavecké Podhradie

Zriad'ovatel'Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská 16,820 05 Bratislava 25,
lČo: gooo3606, zastúpený predsedom lng. vladĺmírom Bajanom, podi'a $ 4 ods. 1 písm. f)
zákona č. 302ĺ2001 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. ĺ) zákona č' 44812008 Z' z' o sociálnych sluŽbách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb' o Živnostenskom podnikanĺ (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon o sociálnych sluŽbách") vydáva túto zriadbvaciu listinu:

Preambula

Vychádzajúc zo skutočnosti, Že Domov sociálnych sluŽieb, Plavecké Podhradie 19, Plavecké
Podhradie, prešiel odo dňa svojho vzniku viaceými zmenami a prechodom zriad'ovate|'skej
kompetencie, z dôvodu legislatívnych zmien, ako aj z nevyhnutnosti vymedzit' vecný a finančný
majetok a špecifikovat' predmet jeho činnosti, zriad'ovatel' sa rozhodol vydat' novÚ zriad'ovaciu
listinu tejto rozpočtovej organizácie'

!.

Názov a sĺdlo

Názov organizácie:
S-ídlo organizácie:
tco:

Domov sociálnych sluŽieb
Plavecké Podhradie 19,906 36 Plavecké Podhradie
30798281

!t.

Forma hospodáľenia

Domov sociálnych sluŽieb, Plavecké Podhradĺe, je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi
príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja.
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ll!.
Dátum zriadenia

a doba, na ktorú sa zriad'uje

'ĺ. Domov sociálnych sluŽieb bol zriadený Bratislavským samosprávnym krajom ako rozpočtovú
organizáciu od 01. novembra 2005'

2. Domov sociálnych s|uŽieb sa zriad'uje na dobu neurčitÚ

!v.
Predmet činnosti

1. V Domove sociálnych sluŽieb sa poskytujú sociálne sluŽby na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dÔvodu t'aŽkého zdravotného postihnutla a nepriaznivého zdravotného stavú.

2' V Domove sociálnych sluŽieb moŽno poskytovat'sociálne sluŽby:
a) fyzickej osobe od skončenia povinnej školskej dochádzky, od skončenia vzdelania za

osobitných podmienok, od skončenia d'alšej prípravy na povolanie a d'alším dospelým
občanom so zdravotným postihnutím od 25 rokov väku, ak sÚ odkázaní na pomoc ine.;
fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podla prílohy č' 3 zákona
o sociálnych sluŽbách,

b) fyzickej osobe s duševnými poruchami, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jeho
stupeň odkázanostije najmenej V podl'a prílohy č' 3 zákona o sociálnýc-h sluŽbách. 

"

3. Domov sociálnych sluŽieb, ako poskytovatel'sociálnej sluŽby je povinný vykonávat'odborné
činnosti, obsluŽné činnosti a d'alšie činnosti, zabezpeéovat'výkonávanie"týchto činností alebo
utvárat' podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom záŔonom o sociálnych
sluŽbách, pre druh sociálnejsluŽby, ktoý poskytuje.

4' Domov sociálnych sluŽieb poskytuje sociálne sluŽby zodpovedajúce ĺndividuálnym
schopnostiam prijímatelbv socĺálnych sluŽieb, prostrednícivom špeciálných foriem a metód
zodpovedajúcich ich postihnutiu.

5 D-o1'ov sociálnych sluŽieb je povinný uzatvorit'písomnú dohodu o úschove cenných vecĺ ($ 747
aŽ753 občianskeho zákonníka), ak ho o to prijímatel'sociálnej sluŽby poŽiada.

6. Domov sociálnych. sluŽieb je povinný plánovat' poskytovanĺe sociálnej sluŽby podlä
individuálnych potrieb, schopností a ciel'ov prijímatel'a sociálnej sluŽby, viest' 'pĺ.ä'ne
individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej sluŽby a hodnotit' priébeh post<ytovánia
sociálnej sluŽby za Účasti prijímatel'a sociálnej sluŽby. Učasľ prijímatel'a sociálnej slĹzoy sa
nevyŽaduje, ak to neumoŽňuje jeho zdravotný stav. Ak je prryímäteľ sociálnej sluzoy fyzcká
osoba s täŽkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osóba óat<ázaná na pomoc inej fýzickej
osoby, súčast'ou indivĺduálneho rozvojového p|ánu je aj program sociá|nej rehabilitácie.

7. Domov sociálnych sluŽieb je povinný p|nit' procedurálne podmienky, personálne podmĺenky
a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej sluŽby podla prílóhy č' 2 písm.' A zakonä
o sociálnych sluŽbách ' Zároveňje povinný s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými
v súlade s predmetnou prílohou oboznámit' svojich zamestnancov a prijímateľbv sociáĺnej
sluŽby v im zrozumitel'nej forme. Zariadenie sociálnych sluŽieb je povinné umoŽnit' vykonanie
hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluŽby a poskytnÚt' sÚčinnost' pri tomto
hodnotení'

8. Domov sociálnych sluŽieb je povinný na účel zvýšenia odbornej Úrovne a kva|ity poskytovanej
sociá lnej sluŽby vypracovat' a uskutočň ovat' prog ram s upervízie.
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9' V Domove sociálnych sluŽieb nemoŽno pouŽívat' prostriedky netelesného a telesného
obmedzenia prijímatel'a sociálnej sluŽby' Ak je priamo ohrozený Život alebo priamo ohrozené
zdravie prijímatel'a sociálnej sluŽby alebo iných fyzických osÔb, moŽno pouŽit' prostriedky
obmedzenia prijímatel'a sociálnej sluŽby, a to len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie
priameho ohrozenia za podmienok stanovených zákonom o sociálnych sluŽbách.

10. V Domove sociálnych sluŽieb nemoŽno poskytovat'sociálnu sluŽbu fyzickej osobe, ktorej
zdravotný stav si vyŽaduje ústavnú zdravotnú starostlivost'v zdravotníckom zariadení.

11' V Domove sociálnych s|uŽieb sa poskytuje sociálna sluŽba na základe zmluvy o poskytovaní
sociálnej sluŽby (s 51 občianskeho zákonníka) ' Zmluva o poskytovaní sociá|nej sluŽby musí
byt' uzatvorená písomne a spôsobom, ktoý je pre prijímatel'a sociálnej sluŽby zrozumitel'ný.

12' v Domove sociálnych sluŽieb sa poskytujú sociálne sluŽby celoročnou pobytovou formou na
čas určitý a neurčitý.

13. Kapacita Domova sociálnych sluŽieb je 60 miest.

14. Práva, povinnosti a postavenie poskytovatel'a sociálnych sluŽieb, ktoré nie sú uvedené v tejto
zriadbvacej listine, sa riadia riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych
predpisov.

V.
Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom Domova sociálnych sluŽĺeb je riaditel', ktorého vymenúva a odvoláva
Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávne ho kraja.

2' Riaditel' zastupuje Domov sociálnych sluŽieb navonok a je oprávnený konať v jeho mene Vo
všetkých veciach, týkajÚcich sa činnosti Domova sociálnych sluŽieb v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, touto zriad'ovacou listinou a v súlade s uzneseniami
Zastupite l stva B ratislavs kého sa mosprávneho kraja'

3. organizačnÚ štruktúru a organizačný poriadok vydá riaditel' Domova sociálnych sluŽieb, po
predchádzajÚcom písomnom súhlase zriadbvatela'

vt.
Vecné a finančné vymedzenie majetku

1. Domov sociálnych sluŽieb hospodári s majetkom vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho
kraja, ktoý mu bol zverený na plnenie predmetu jeho činnosti. Vo vzt'ahu k iným právnickým
afyzickým osobám vystupuje ako správca a uŽívatel'tohto majetku.

2' Zverený majetok je :

dlhodobý nehmotný majetok evidovaný na
- účte 013 - software - V celkovej nadobúdacej hodnote
- účte 014 - licencie - v celkovej nadobúdacej hodnote

dlhodobÝ hmotnÝ maietok evidovaný na
- účte 021 (budovy a stavby)

v celkovej nadobÚdacej hodnote

0€
0€

J

3,744'215,'t6 € (príloha č 1)



- účte 031 (pozemky)
v celkovej nadobúdacej hodnote
LV :1041
pre katastrálne územie :Plavecké Podhradie

- Účte 022 (stroje, prístroje a zariadenia)
v celkovej nadobÚdacej hodnote

- Účte 023 (dopravné prostriedky)
v celkovej nadobúdacej hodnote

- účte 028 (drobný dlhodobý hmotný majetok)
v celkovej nadobÚdacej hodnote

drobný hmotný a nehmotnÝ maietok evidovaný na
Účte 750 - v celkovej nadobúdacej hodnote

o peratívno-tech n ická evidencia
v celkovej nadobúdacej hodnote

Celkové nadobúdacĺe hodnoty sú k 31.5.2oo9

23'064,17 € (príloha č 1)

327 '379,58 € (príloha č 1)

46.419,44 € (príloha č 1)

0€

265.935,64 € (príloha č2)

9'847,57 € (prílohač2)

3' Domov sociálnych sluŽieb zverený dlhodobý majetok vedie vo svojej Účtovnejevidencii podla
platných právnych predpĺsov.

v!!.
Záverečné ustanovenia

1' Nadobudnutím účinnosti tejto zriadbvacej listiny sa ruší Zriad'ovacia lĺstina Domova sociálnych
sluŽĺeb Číslo: 1o3687/soct2o}5l2 zo dňa 27'1}'2oo5 a Dodatok č'2 zo dňa 20.06 '2oo7,Dodatok č.3 zo dňa 29.01.2oo8, Dodatok č'4 zo dňa 01 'o4'2}og.

2' Táto zriadbvacia listina nadobúda Účinnost' dňom 1' jÚla 2009.

V Bratislave, dňa 22'06.2009

Vladimír B jan
predseda

B ratislavského sa mosprávneho kraja
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