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Bratislavslý
samooprávny
kraj

číslo: 009/2009

zRAĎoVAclA LlsTlNA
rozpočtovej organ izácie Bratislavského samosprávneho kraj a

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného
bývania MEREMA

Pri starom mlyne, 900 01 Modra

Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská 16, 82o 05 Bratislava 25,
lČo: 36063606, zastúpený predsedoň lng. vlaoimírom Bajanom, podĺa $ 4 ods. 1 písm. f)
zákona č. 302l2oo1 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 niektoĺ1ých zákonov v znení neskoĺŠích predpisov a v súlades $ 81 písm. i) zákona č. 44812008 7. z. o sociálnych sluŽbách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o Živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(d'alej len 'zákon o soc|álnych sluŽbách") vydáva túto zriaďovaciu listinu:

Preambula

Vychádzajúc zo skutočnosti, Že Domov sociálnych sluŽĺeb a zariadenie podporovaného bývania
MEREMA, Pri starom mlyne, Modra, prešiel odo dňa svojho vzniku viacenými zmenami
a prechodom zriaďovateľskej kompetencie, z dôvodu legislatĺvnych zmien, ako aj z nevyhnutnosti
vymedziť vecný a finančný majetok a špecifikovať predmet jeho činnosti, zriaďovateľ sa rozhodol
vydať novú zriaďovaciu listinu tejto rozpočtovej organizácie.

!.

Názov a sídlo

Názov organizácie:

Sídlo organizácie:
rco:

Domov sociálnych sluŽieb a zariadenie podporovaného b1ývania
MEREMA
Pri starom mlyne, 900 01 Modra
654795

Sabinovská u[. 1ó, P.o.BoX 106, B20 05 Bratislava 25, www.bľatislavskykrai.sk, lČo 3606360ó



It.

Forma hospodárenia

Domov sociálnych sluŽieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA, Modra, je rozpočtovou
organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Bratĺslavského
samosprávneho kraja.

il!.
Dátum zriadenia

a doba, na ktorú sa zriad'uje

1. Domov sociálnych sluŽieb azariadenie podporovaného bývania MEREMA bol zriadený
Krajským úradom od 24. júla 1996 ako rozpočtová organizácia pod Krajským úradom
v Bratislave, kde fungoval pod názvom Domov sociálnych sluŽieb pre dospelých MEREMA",
kde prešiel viaceými zmenami. Zákonom i,' 416ĺ2001 Z. z. o prechode niektoých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
došlo s účinnost'ou od 1' januára 2oo4 k prechódu zriad'ovatel'skej funkcie Domova
sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA do pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja.

2' Domov sociálnych sluŽieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA sa zriad'uje na
dobu neurčitú.

M.
Predmet činnosti

1. V Domove sociálnych sluŽieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA sa poskytujú
sociálne sluŽby na riešenie neprĺaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaŽkého zdravotného
postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

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

a)v domove socĺálnych sluŽieb pre deti a dospelých
det'om s duševnými poruchami a poruchami správania, ako aj s kombináciou duševných
porúch a porÚch správania s telesným postihnutím vrátane od 3 rokov veku, najdlhšie do 25
rokov Veku, V odÔvodnených prípadoch aj dlhšie, ako aj dospelým od skončenia vzdelania za
osobitných podmienok, od skončenia d'alšej prípravy na povolanie a d'alším dospelým
občanom od 25 rokov veku, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň
odkázanostije najmenej V podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách'

b)v zarĺadení podporovaného bývania
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podl'a prílohy č' 3 zákona
o sociálnych sluŽbách, ak je odkázaná na dohl'ad, pod ktorým je schopná viesť samostatný
Žĺvot.

3. Domov sociálnych sluŽieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA, ako poskytovatel'
sociálnej sluŽby je povinný vykonávat' odborné čĺnnosti, obsluŽné činnosti a d'alšie činnosti,
zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárat' podmienky na ĺch vykonávanie v
rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych sluŽbách, pre druh sociálnej sluŽby, ktoný
poskytuje.
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4' Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých mÔŽe v rámci zdravotno-sociálneho Úsekuvytvárat' podmienky pre poskytovanie sociálňych sluŽieb pre občanov domova sociálnychsluŽieb s takými poruchami správania a diagňózou, ktorá im neumoŽňuje bezproblémový
kolektívny pobyt v skupine s ostatnými občarlmi domova sociálnych sluŽíeb a z toho dôvodupotrebujÚ inďviduálnu pedagogicko-psychologickú a zdravótnÚ starostlivost'. Domov
sociálnych sluŽieb poskytuje túto špecifickú staróstlivost'občanom domova sociálnych sluŽieb
na základe pedagogicko-psychologického a psychiatrĺckého vysetrenĹ. 

-

5' Domov sociálnych sluŽieb sa podĺel'a na zabezpečovaní vzdelávania detĺ a prípravy na ichpovolanie. Zariadenie sociálnych -sluŽieb poskytuje sociálne sluŽby 'zo'opoŕeda;úce
indĺviduálnym 

-schopnostiam prijíma1el'ov socialnyóh sluŽieb, prostreonĺcivom špeciáľíý.nforĺem a metód zodpovedajúción icn postihnutiu'

6' Domov sociálnych sluŽĺeb a zariadenie podporovaného bývanĺa MEREMA je povinný priposkytovaní c9-lo1o9nej pobytovej sociálnej sluŽby uzatvorit' písomnú dohodu o Úschovecenných vecí ($ 747 až 753 občianskeho žatonnĺ-ra;, ak ho o'to pri;iňatel' sociálnej sluŽbypoŽiada.

7 ' Domov sociálnych sluŽieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA je povinný plánovat,poskytovanie sociálnej sluŽby podl'a. indivíduálnych potrieb, schopností a cieľov prijímatel,asociálnej sluŽby, viest' písomné individu álne záznamy o prĺebehu poskytovania sociálnej
:lyŽbľ a'hodnotit'priebeh poskytovania socĺálnej služby za ú'časti prĺĺ'i"teľä sociálnej sluiov.Učast' prijímatel'a sociálnej sluŽby sa nevyŽaduje, ak to neumoŽňuje jeho zdravotný stav. Ak jeprijímatel' sociálnej sluŽby fyzická.9sgba s tbŽkým zdravotným iostinnutĺm alebo fyzickáosoba odkázaná.na pomoc inej fyzickej osoby, súčast'ou indiviáuáĺneho rozvojového plánu je
aj program sociálnej rehabilitácie.

8' Domov sociálnych sluŽieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA je povinný plnit,procedurálne podmienky, personálne podmienky aprevádzkove podňienŕy iostytáväniasociálnej sluŽby podl'a prílohy č. 2 písm. A zákoná o sociálnych službácn . Zároveňje povinnýs postupmi, pravidlami a podmienkamĺ spracovanými v sĺlaJe s preometnou prĺlorroĹoboznámit' svojich zamestnancov a prĺjímatel'ov sociáinej sluŽby v im-zrozumitel,nej Íorme.Zariadenie sociálnych sluŽieb je povinňé u-moŽnit'vykonänie hódnotenia podmienok kvalityposkytovanej socĺálnej sluŽby a poskytnút' súčinnost' ýi tomto hodnoten í.

9' Domov sociálnych sluŽieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA je povinný na účelzvýšenĺa odbornej úrovne a kvalĺty poskytovanej sociálnej sluŽuý výpäcovat' a uskutočňovat,program supervízie.

10' V Domove sociálnych sluŽieb azariadeni podporovaného bývania MEREMA nemoŽnopouŽívat' prostriedky netelesného a telesného'obmedzenia prijímätel'á-sociálnej sĺuŽby. Ak jepriamo ohrozený Život alebo priamo ohrozené zdravie prĺjímatéľa sociálnej sluŽby alebo inýchfyzických osÔb, moŽno pouŽiť prostrĺedky obmedzenia pri;ĺmatel'a soclálne1 sluŽby, a to len načas nevyhnutne' potrebný na odstráneňie priameho ohŕoz enia za páJňienor stanovenýchzákonom o sociálnych sluŽbách'

11' v Domove sociálnych sluŽieb a.zariadeni podporovaného bývania MEREMA nemoŽnoposkytovat' sociálnu .sluŽbu fyzickej osobe,' Kórej zdravotný stay si vyŽaduje ústavnúzd ravotn ú sta rostl ivost' v zd ravoln ícko m zariaáení.

12' v Domove sociálnych sluŽĺeb a zariadení podporovaného bývania MEREMA sa poskytujesociálna sluŽba na základe zmluvy. o poskyiovaní sociálné; 
'ruzoý-(s 

51 občĺanskehozákonníka). Zmluva o poskytovani soóialné; sluioy musí byt' uzatvorená pĺsomne aspôsobom, ktoý je pre prijímatel'a sociálnej sluiby zrozumitel,ný'
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13. VDomove sociálnych sluŽieb azariadení podporovaného bývanĺa MEREMA sa poskytujú
socĺálne sluŽby celoročnou pobytovou formou na čas určitý alebo čas neurčitý.

14' Kapacita Domova sociálnych sluŽieb a zariadenia 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,
22 miest v domove sociálnych sluŽĺeb, forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová, na
pracovisku Pri starom mlyne, Modra - Harmónĺa,
8 miest v zariadení podporovaného bývania, forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová,

na pracovisku Pristarom mlyne, Modra - Harmónia.

15. Práva, povinnosti a postavenie poskytovatel'a sociálnych sluŽieb, ktoré nie sú uvedené v tejto
zriad'ovacej listine, sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právny-ch
predpisov.

u.
Štatutárny orgán

$-tgly!q'nv' orgánom Domova sociálnych sluŽieb a zariadenia podporovaného bývania
MEREMA je rĺaditel', ktorého vymenúva a odvoláva Zastupitel'stvo Bratislavského
samosprávneho kraja.

llq9il"]' zastupuje Domov sociálnych sluŽieb a zariadenie podporovaného bývania
MEREMA navonok a je oprávnený konat' v jeho mene vo všetkých veciach, týkajúcich sa
činnosti Domova sociálnych sluŽieb a zariadenia podporováného bývania MEREMA
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismĺ, touto zriad'óvacou listinou a
v súlade s uzneseniami Zastupitel'stva Bratislavského samosprávneho kraja.

3. organizačnÚ štruktúru a organĺzačný poriadok vydá riaditel' Domova sociálnych sluŽieb
a zariadenia podporovaného bývania MEREMA po predchádzajÚcom písomnom súhlase
zriad'ovatel'a.

vil.
Vecné a finančné vymedzenie majetku

2

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

2. Zverený majetok je:
- dlhodobÝ nehmotnÝ maietok evidovaný na

účte 013 - software - v celkovej nadobúdacej hodnote
účte 014 - licencie - v celkovej nadobÚdacej hodnote

0€
0€

dlhodobÝ hmotný maietok evidovaný na
účte 021 (budovy a stavby)
v celkovej nadobúdacej hodnote 844'525,25 € ( príloha č. 1)
účte 031 (pozemky)
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v.celkovej nadobÚdacej hodnote 17.g11,23 € (príloha č. í)LV: 5479
pre katastrálne územie Modra'

účte'.022 (stroje, prístroje, zariadenia)
v celkovej nadobÚdacej hodnote qó'zsl,sq € (príloha č. 1, 2, 3)

dtobnĹhmotný a nehmotný maietok evidovaný na
účte 750 v celkovej nao-ouoaffiodnote ĺzo.gas,oo c (príloha č. 4)

operatívnotechnická evidencia
v celkovej nadobÚdacej hodnote o €

Celkové nadobúdacie hodnoty sú k 31.5'2oo9

Domov sociálnych sluŽieb a zariadenie podporovaného bývanĺa MEREMA zverenýdlhodobý majetok vedie vo svojej evidencii p'ooľä platnycn právnych predpĺsov.

vilt.
Záveľečné ustanovenia

V Bratislave, dňa 22'06'2009

Nadobudnutím účinnosti tejto zrĺad'oY31ej- listiny sa ruší Zriad'ovacia listina Domovasociálnych sluŽíeb.9re 
^d9s-nelých MEREľĺn eĺsio:-lobalga-predn' zo dňa 01.o7.1998a Dodatok č'1 zo dňa. 18.08'ĺ9gg, Dodatok č.2 z.o aná-zo'oz'2oo1, Dodatok č.3 zo dňa15'02'2002, Dodatok č.4 zo oňa oó'ĺz.2oo2, oooatoŕ e.5 zo dňa o8.12.2oo3, Zriad,ovaclalistina číslo spisu o8to4zodňa oí.o1 'zooqá oooáto[ í'í =odňa 01.o1.2oo5, Dodatokč.2zo dňa 01.04'2009'

Táto zriad'ovacia listina nadobúda účinnost' dňom 1. jÚla2oog.
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lng. Vladimĺrk;.n
predseda

j. l<
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