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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. .../2020
zo dňa 28. 02. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

schvaľuje

DODATOK č. 5 k Zriaďovacej listine číslo: 004/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej
organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Domov sociálnych služieb pre deti
a dospelých INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava.

Dôvodová správa
Dňa 22.06.2009 vydal Bratislavský samosprávny kraj Zriaďovaciu listinu rozpočtovej
organizácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21,
831 04 Bratislava (Príloha č. 1) v znení DODATKU č. 1 zo dňa 31.12.2010 (Príloha č. 2),
DODATKU č. 2 zo dňa 07.03.2012 (Príloha č. 3), DODATKU č. 3 zo dňa 08.04.2015
(Príloha č. 4) a DODATKU č. 4 zo dňa 25.06.2018 (Príloha č. 5). Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých INTEGRA poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu
fyzickej osoby.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA (ďalej aj ako „DSS
INTEGRA“) poskytuje dva druhy sociálnych služieb podľa § 34 (zariadenie podporovaného
bývania) a 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“).
DSS INTEGRA na Tylovej 21, Bratislava, poskytuje sociálne služby pre fyzické osoby
od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania, alebo s duševnými
poruchami a poruchami správania v kombinácii s telesným, alebo zmyslovým postihnutím
a pre fyzické osoby od 8 do 18 rokov veku s pervazívnou vývinovou poruchou, alebo
s pervazívnou vývinovou poruchou v kombinácii s telesným alebo zmyslovým postihnutím.
Kapacita zariadenia je 38 miest.
V prevádzke na Lichnerovej 86, Senec, sa poskytujú sociálne služby v zariadení
podporovaného bývania celoročnou pobytovou formou pre dospelé fyzické osoby s ochorením
z okruhu schizofrénie, afektívnou poruchou, neurotickou poruchou, alebo organickou
duševnou poruchou. Kapacita zariadenia je 12 miest.
Sociálne služby v DSS INTEGRA sa poskytujú ambulantnou formou, týždennou
pobytovou formou alebo celoročnou pobytovou formou.
Špecializované zariadenie bude zriadené v objekte zariadenia na Tylovej 21, v dvoch
samostatných zrekonštruovaných miestnostiach: pre fyzické osoby s pervazívnou vývinovou
poruchou, alebo s pervazívnou vývinovou poruchou v kombinácii s telesným alebo zmyslovým
postihnutím ambulantnou formou v počte miest 8, pričom:
- 4 miesta budú určené pre deti vo veku 6 – 18 rokov a
- 4 miesta budú určené pre dospelé fyzické osoby vo veku od 18 do 40 rokov.
V DSS INTEGRA, Tylova 21, dôjde k zníženiu kapacity v domove sociálnych služieb
z 12 miest na 6 miest, ukončením poskytovania ambulantnej sociálnej služby pre cieľovú
skupinu - fyzické osoby od 3 do 18 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania,
alebo s duševnými poruchami a poruchami správania v kombinácii s telesným, alebo
zmyslovým postihnutím. Šiestim prijímateľom sociálnych služieb, ktorým sa poskytovali
sociálne služby v domove sociálnych služieb, sa plynulo začne poskytovať ambulantná
sociálna služba v špecializovanom zariadení, na ktorú sú odkázaní. Zároveň pribudnú dve
nové miesta. Kapacita DSS INTEGRA, Tylova 21, sa tak zvýši z 38 miest na 40 miest.
Z hľadiska celkovej kapacity v DSS INTEGRA po schválení DODATKU č. 5, bude
kapacita 52 miest, v členení podľa formy nasledovná:
Tylova 21, Bratislava
 domov sociálnych služieb



o celoročná pobytová forma 13 miest;
o týždenná pobytová forma 13 miest;
o ambulantná forma 6 miest
špecializované zariadenie
o ambulantná forma 8 miest

Lichnerova 86, Senec
 zariadenie podporovaného bývania
o celoročná pobytová forma 12 miest.
K zriadeniu špecializovaného zariadenia pristupujeme z dôvodu kontinuálneho nárastu
záujmu o tento druh sociálnej služby, cielenej špecializácie a skvalitňovania úrovne sociálnych
služieb v bratislavskom kraji.
V ostatných častiach Zriaďovacia listina číslo: 004/2009 zo dňa 22.06.2009 rozpočtovej
organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Domov sociálnych služieb pre deti
a dospelých INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava v znení DODATKU č. 1 zo dňa
31.12.2010, DODATKU č. 2 zo dňa 07.03.2012, DODATKU č. 3 zo dňa 08.04.2015
a DODATKU č. 4 zo dňa 25.06.2018 zostáva nezmenená.
Po schválení DODATKU č. 5 k Zriaďovacej listine DSS INTEGRA, Bratislavský
samosprávny kraj vykoná zmenu v Registri poskytovateľov sociálnych služieb.

DODATOK č. 5

k Zriaďovacej listine číslo: 004/2009 zo dňa 22.06.2009
rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
Tylova 21, 831 04 Bratislava
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 č. 5,
ktorým sa mení Zriaďovacia listina číslo: 004/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení
DODATKU č. 1 zo dňa 31.12.2010, DODATKU č. 2 zo dňa 07.03.2012, DODATKU č. 3
zo dňa 08.04.2015 a DODATKU č. 4 zo dňa 25.06.2018:
Čl. IV., ods.1 Zriaďovacej listiny číslo: 004/2009 zo dňa 22.06.2009 nasledovne:
1. V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA sa poskytujú sociálne
služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného
bývania, špecializované zariadenie.
Forma sociálnej služby: ambulantná, týždenná pobytová, celoročná pobytová.
Čl. IV., ods.2 Zriaďovacej listiny číslo: 004/2009 zo dňa 22.06.2009 nasledovne:
1. V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA možno poskytovať
sociálne služby:
a) v domove sociálnych služieb:
1. fyzickej osobe od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami
správania, alebo duševnými poruchami a poruchami správania v kombinácii
s telesným alebo zmyslovým postihnutím, ak je:
1. 1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách účinného
do 31.12.2013 podľa § 110 l ods. 3 zákona o sociálnych službách,

1. 2. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej
poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách
ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou a celoročnou
pobytovou sociálnou službou podľa § 110 l ods. 4 zákona o sociálnych
službách,
1. 3. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej
poskytovaná sociálna služba podľa § 110 l ods. 13 zákona
o sociálnych službách,
1. 4. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a spĺňa
podmienky stanovené v § 110 l ods. 19 zákona o sociálnych službách,
b) v zariadení podporovaného bývania:
dospelej fyzickej osobe najmä s ochorením z okruhu schizofrénie,
afektívnou poruchou, neurotickou poruchou, alebo organickou duševnou
poruchou, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je
schopná viesť samostatný život,
c) v špecializovanom zariadení:
fyzickej osobe od 6 do 40 rokov s pervazínou vývinovou poruchou, alebo
s pervazívnou vývinovou poruchou v kombinácii s telesným alebo
zmyslovým postihnutím, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych
službách.
V ostatných častiach Zriaďovacia listina číslo: 004/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení
DODATKU č. 1 zo dňa 31.12.2010, DODATKU č. 2 zo dňa 07.03.2012, DODATKU č. 3
zo dňa 08.04.2015 a DODATKU č. 4 zo dňa 25.06.2018 zostáva nezmenená.
Tento DODATOK č. 5 nadobúda účinnosť dňom 01.03.2020 a tvorí neoddeliteľnú
súčasť Zriaďovacej listiny číslo: 004/2009 zo dňa 22.06.2009, v znení jej dodatkov.

V Bratislave, dňa ......................

_________________________
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Bod ... :„Návrh na schválenie DODATKU č. 5 k Zriaďovacej listine číslo: 004/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského
samosprávneho kraja Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava“
Názov komisie

Komisia zdravotníctva
a sociálnych vecí

Komisia dopravy

Komisia európskych
záležitostí,
regionálnej spolupráce a
cestovného ruchu

Komisia kultúry

Komisia životného prostredia,
regionálneho rozvoja,
územného plánovania

Stanovisko komisie k návrhu materiálu

Hlasovanie

Prítomní 8
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK Za 8
Proti 0
uvedený materiál prerokovať a schváliť.
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Akceptované /
Neakceptované

Zapracované /
Nezapracované

Názov komisie

Stanovisko komisie k návrhu materiálu

Hlasovanie

Prítomní
Za
Komisia školstva, mládeže a
Proti
športu
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní 6
Za 6
Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený
Finančná komisia
Proti 0
materiál a schváliť v predloženej podobe.
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
Prítomní
Za
Komisia na ochranu verejného
Proti
záujmu
Zdržal
Nehlasoval
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Prítomní 4
Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál
a schváliť Za 4
Komisia majetku, investícií
Proti 0
v predloženej podobe.
a verejného obstarávania
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
Prítomní
Za
Dotačná komisia
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní
Za
Mandátová komisia
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.

Akceptované /
Neakceptované

Zapracované /
Nezapracované

