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

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

schvaľuje
DODATOK č. 3 k Zriaďovacej listine číslo: 016/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej
organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Domov sociálnych služieb pre deti
a dospelých Sibírka, Sibírska 69, 831 02 Bratislava.

Dôvodová správa
Dňa 22. 06. 2009 vydal Bratislavský samosprávny kraj Zriaďovaciu listinu rozpočtovej
organizácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69,
831 02 Bratislava (ďalej aj ako „DSS Sibírka“) (Príloha č. 1), v znení DODATKU č. 1 zo dňa
24.01.2011 (Príloha č. 2) a DODATKU č. 2 zo dňa 15.12.2016 (Príloha č. 3). DSS Sibírka
poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu fyzickej osoby a sociálne
služby na podporu rodiny s deťmi.
DSS Sibírka poskytuje dva druhy sociálnych služieb podľa § 33 (služba včasnej
intervencie) a § 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“).
Podľa zákona o sociálnych službách, službu včasnej intervencie možno poskytovať
ambulantnou formou sociálnej služby a terénnou formou sociálnej služby, prostredníctvom
terénneho programu. Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu od 0 do 7 rokov jeho
veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
Sociálna služba predstavuje súbor možností pomoci a podporných mechanizmov, ktoré sú
orientované na celú rodinu a dieťa s dôrazom na ich potreby. Cieľom sociálnej služby je
integrácia a inklúzia rodiny a dieťaťa do prirodzenej komunity a spoločnosti. Forma sociálnej
služby (terénna, ambulantná) v porovnaní s terajšou časťou názvu zariadenia („domov
sociálnych služieb“) nie je v súlade s formou a princípmi sociálnej služby, názvom zariadenia,
čo pôsobí zmätočne.
Sociálne služby v domove sociálnych služieb sa poskytujú týždennou pobytovou
formou alebo ambulantnou formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo je
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.
So zámerom výrazového zosúladenia a spojenia univerzálneho a zároveň
zrozumiteľného pomenovania oboch druhov sociálnych služieb sa mení názov zariadenia na
„Centrum sociálnych služieb Sibírka“. Nový názov simplicitne pomenúva poskytované sociálne
služby a pre cieľové skupiny a pre prijímateľov služby včasnej intervencie je zo spoločenského
hľadiska vnímané prijateľnejšie. Zároveň, zmenou názvu sa naplní charakter komunitnej
služby. V ostatných častiach Zriaďovacia listina číslo: 016/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 24.01.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 15.12.2016 zostáva nezmenená.
Po schválení DODATKU č. 3 k Zriaďovacej listine DSS Sibírka, Bratislavský
samosprávny kraj vykoná zmenu v Registri poskytovateľov sociálnych služieb a DSS Sibírka
pristúpi k novelizácii interných predpisov.

DODATOK č. 3

k Zriaďovacej listine číslo: 016/2009 zo dňa 22.06.2009
rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
Sibírska 69, 831 02 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. 3,
ktorým sa mení Zriaďovacia listina číslo: 016/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení
DODATKU č. 1 zo dňa 24.01.2011 a DODATKU č. 2 zo dňa 15.12.2016:

Preambula
Z dôvodu, že v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69,
Bratislava, sa mení dňom 01.03.2020 názov na Centrum sociálnych služieb Sibírka,
Sibírska 69, 831 02 Bratislava, zriaďovateľ sa rozhodol vydať dodatok, ktorým sa
mení
Čl. I. Zriaďovacej listiny číslo: 016/2009 zo dňa 22.06.2009 nasledovne:
I.
Názov a sídlo
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:

Centrum sociálnych služieb Sibírka
Sibírska 69, 831 02 Bratislava
00604968

Zmena názvu organizácie sa automaticky premieta do všetkých častí zriaďovacej
listiny v zmysle pravopisného systému, v ktorých je názov organizácie uvedený.

V ostatných častiach Zriaďovacia listina číslo: 016/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení
DODATKU č. 1 zo dňa 24.01.2011 a DODATKU č. 2 zo dňa 15.12.2016 zostáva
nezmenená.
Tento DODATOK č. 3 nadobúda účinnosť dňom 01.03.2020 a tvorí neoddeliteľnú
súčasť Zriaďovacej listiny číslo: 016/2009 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. 3 k Zriaďovacej listine číslo: 016/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského
samosprávneho kraja Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69, 831 02 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

