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DoDAToK č. 1

k Zľiad'ovacej listine číslo: 009/2009 zo dňa22'06'2009
rozpočtovej o rga n izácie B ratis lavského samosp rávneho kraja

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného
bývania MEREMA

Pri starom mlyne, 900 01 Modra

Zriad'ovatel'Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská 16,82o 05 Bratislava 25,
lČo: gooos606, zastúpený predsedom ĺng. Pavlom Frešom, podl'a $ 4 ods. 1 písm. f) zakona
č. 30212001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
vznení neskorších predpisov, $ 21 zákonač.52312004Z.z' orozpočtových pravidlách verejnej
správy a ozmene a doplnení niektorých zákonovvznení neskorších predpisov av sÚlade s $ 81
písm. i) zákona č' 448ĺ2008 Z. z' o sociálnych sluŽbách a o zmene a doplnení zákona č). 455t1991
Zb. o Živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,zákon o sociálnych sluŽbách") vydáva tento dodatok, ktorým sa mení Zriad'ovacia listina
č.009/2009 zo dňa 22'6.2009:

Clánok IV ods. 2. sa upľavuje nasledovne:

2. V Domove sociálnych sluŽieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA, moŽno poskytovať
sociálne sluŽby:

a) v domove sociálnych sluŽieb
dospelým s duševnými poruchami a poruchami správania, ako aj s kombináciou duševných
porúch a porúch správania s telesným postihnutím, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej
osoby a ich stupeň odkázanostije najmenej V podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych s|uŽbách,

b) v zariadení podporovaného bývania
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podl'a prĺlohy č. 3 zákona
o sociálnych sluŽbách, ak je odkázaná na dohl'ad, pod ktoým je schopná viest' samostatný
Život.

GIánok IV ods. 14. sa upravuje nasledovne:

14. Kapacita Domova sociálnych sluŽieb azariadenia podporovaného bývania MEREMA je 50
miest, z toho:
- 20 miest v domove sociálnych sluŽieb' forma sociálnej sluŽby. celoročná pobytová, na

detašovanom pracovisku, Partizánska 57, Modra - Král'ová,- 4 miesta v zariadení podporovaného bývania, forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová,
na detašovanom pracovisku, Partizánska 57, Modra - Král'ová,- 22 miest v domove socĺáĺnych sluŽĺeb, forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová, na
pracovisku Pri starom mlyne, Modra - Harmónia,

- 4 miesta v zariadení podporovaného bývania, forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová,
na pracovisku Pri starom mlyne, Modra - HarmÓnĺa.
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r/ ostatných častiach zostáva Zriad'ovacia listina číslo 009/2009 zo dňa 22'6.2009 nezmenená

[ento dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom 27
Zriad'ovacej listiny č'009/2009 zo dňa 22'06'2009.

septembra 2012 atvorí neoddelitel'nú súčast'

V Bratislave, dňa 24'9'2012
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