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ZRIADOVACIA LISTINA
rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Sibírska 69, 831 02 Bratislava

Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny krajso sídlom Sabinovská 16, 82o 05 Bratislava
25,
lČo: sooog606, zastúp_ený prediedoň'' lng. Vl-a-climírom Bajanom, podľa 4 ods. 1 písm. f)
$
zákona é- 30a2oo1.z'.-?.o samospráve_.vyššíchúzemnýóh celkóv (zákoň o samospiáunycr,
krajoch) vznení neskorších predpisw, $ z1 iákona č). 52ďt2oo4 Z' z. ä rozpoótorĺých piavidlách
ver9;nej správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znenĺ neskoršíchpredpisov
a v súlade
S eĺ písm. i) zákona č. 448t2oo8 Z. z. ó sociálnych sluŽbách a o ,'"nä a äoplnenĺzákona
9
č.455/í991Zb- oŽivnostenskom podnikaní (Živnostänský zákon) v znení neskoršĺch predpisov
(ďalej len,,zákon o sociálnych stužbách') vydáva túto zriaďóvaciu |istinu:

Preambula
Vychádzajúc zo skutočnosti, Že Domov sociá|nych služieb pre deti a dospelých, Sibírska
69,
Bratislava, prešiel odo dňa svojho vzniku viaôeými zmenami a prechodom zriaďovatel'skej
kompetencie' z dÔvodu legislatívnych zmien,-.ako ďi z nevyhnutnosti vymedziť vecný ĺi*nený
majetok a špecifikovať predmet jeho činnosti, zriaďovateľ sa rozhodoí vydať novú zriaďovaciu
"
listinu tejto rozpočtovej organizácie.

t.

Názov a sĺdlo
Názov organizácie
Sídlo organizácie.

tco:

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Sibírska 69, 831 02 Bratislava
00604968

Forma noľpooĺrenia

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Sibĺrska 69, Bratislava, je rozpočtovou
organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojen,á na rozpočet'Bratislavského
samosprávneho kraja.
Sabinovská ul. 1ó, P'o.BoX 106,87a 05 Bratistava 25, llľ'l!,.!tľiLl!-'5]4is|i1,kI.l_1i.1ľ,lČo :ooo:ĺoĺ
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ilt.

Dátum zriadenia
a doba, na ktorú sa zriad'uje

Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých, Sibírska 69., Bratislava, bol zriadený
okresným úradom Bratislava od 01. januára 1991 pod názvom Ústav sociálnej starostlivosii
pre mládeŽ. od24' júla 1996 zariadenie fungovalo ako rozpočtová organizácia pod Krajským
úradom v Bratislave pod názvom Ústav sociálnej starostlivosti pň mládeŽ, roe prešlo
viaceými zmenami. Zákonom č. 41612001 Z. z. o prechode niektorých pÔsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššieúzemnécelky v znení neskorších predpisov, došlo
s účinnost'ou od 1' januára 2004 k prechodu zriad'ovatel'skej funkcie Domova sociálnych
sluŽieb pre deti, Sibírska 69, Bratislava, do pôsobnosti Bratĺslavského samosprávneho krajá'
2-

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Sibírska 69, Bratislava sa zriad'uje na dobu

neurčitú'

tv.
Predmet činnosti
1

V Domove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých sa poskytujú sociálne sluŽby na riešenie
nepriaznivej socĺálnej situácie z dôvodu ťaŽkéhozdravotného postihnutia a nepriaznivého

zdravotného stavu.
2

V Domove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých možno poskytovať sociálne sluŽby
občanom s viacnásobným postihnutím (mentáĺnym, telesným, zmyšlovým) s pridruŽenými
duševnými poruchami. a p-oruchami správania od 6 rokov veku do skončenia povinnej srolšre;
dochádzky alebo do skončenia vzdelania za osobitných podmienok a v prípaa'e d'ašej prĺpravý
na povolanie do skončenia tejto pľípravy na povolanie, do 25 rokov veku, v odôvódnenýcň
prípadoch aj dlhšie, ako qj dospelým obóanom s viacnásobným postĺhnutÍm (mentálným,
telesným, zmyslovým) s pridruženými duševnými poruchami a poruchamĺ správania od 25
rokov veku, ak sú
.odkázaní na pomoc ĺnej fyzĺckej osoby a ich stupeň odkázanosti je
najmenej V podl'a prílohy č. 3 zákona o socĺálnych sluŽbách'

3

Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých , ako poskytovatel' socĺálnej sluŽby je povinný
vykonávať odborné činnosti, obslužnéčinnosti a d'alšie čĺnnosti,zabezpeéovaľ úy-konavanĺá

týchto činnosti alebo utvárat' podmienky na ich vykonávanie v rozsahu usianovenom
zákonom o sociálnych s|uŽbách, pre druh sociálnej sluŽby, ktorý poskytuje.
4.

Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých môŽe vytvárat' podmienky pre poskytovanie
sociálnych sluŽieb ambulantnou formou pre obóanov domova sociálnych'sluŽíeb štat<ymi
poruchami správania a diagnózou, ktorá im neumožňuje bezproblemový kolektívny pobyť vo
výchovnej skupine s ostatnými občanmi domova sociálnych sluŽieb a z tóho dôvodú potráuu1ri
individuálnu pedagogicko-psychologickú a zdravotnú starostlĺvost'. Domov sociálnych sluŽiéb
poskytuje túto špecĺfĺckústarostlivosť občanom domova sociálnych sluŽieb na základe
pedagogicko-psychologického a psychiatrického vyšetrenia'

5

Domov sociáĺnych sluŽieb sa podĺel'a na zabezpečovaní vzdelávania detí a prípravy na ich
povolanĺe. Zarĺadenie sociálnych sluŽieb poskytuje sociálne sluŽby 'zodpovedajúce
indivÍduálnym schopnostiam prijímatel'ov sociálnych sluŽleb, prostredníúvom špeciálňych
foriem a metód zodpovedajúcĺchich postihnutiu.

2

6'

Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých je povinný pri poskytovaní týždennej pobytovej
sociálnej sluŽby a celoročnej pobytovej sociálnej sluŽby uzatvoriť písomnú-dohodu-o ĺsónové
cenných vecí (S 747 až 753 občíanskeho zákonníka), ak ho o to prijímatel' sociálnej služby

poŽiada.

7.

8'

9.

Domov socjálnych sluŽieb pre deti a dospelých je pov|nný plánovat' poskytovanie sociálnej
sluŽby podl'a indivĺduálnych potrieb, schopností a cie|'ov prijímatel'a sociálnej sluŽby, viest1
písomnéindíviduálne zázna'my o priebehu poskytovania socíálnej sluŽby a hódnotiť
_sluŽby.
|riebeh
poskytovania sociálnej sluŽby za účastiprijimatel'a sociálnej
Učast' prijimatel'a
sociálnej služby sa nevyŽaduje, ak to neumoŽňuje jeho zdravotný siav. Ak je'prĺjímatel'
sociálnej sluŽby fyzická osoba s t'aŽkým zdravotným postihnutím alebo fyžická'osoba
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťouindividuálneho rozvojovéhô plánu je aj
prog ram sociálnej rehabilĺtácie.
Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých je povĺnný plnit' procedurálne podmĺenky,
personálne podmienky a prevádzkové p-odmienky poskytovaňĺa sociälnej sluŽby podl'a príĺohy
č. 2 písm. A zákona osociálnych sluŽbách. Záioveň'je povinný s póstupmĺ,'pravidiami á
podmienkami spracovanými v súlade s predmetnou prílohou obozňámit svojich
zamestnancov
a prijímatel'ov sociálnej služby v im zrozumĺtel'nej forme' Zariadenie soóiáĺnycn sluŽieb je
povinné umoŽnĺťvykonanie hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej
sluŽby a
poskytnúť sÚčinnost' pri tomto hodnotení.
Domov sociálnych služieb pre detí a dospelých je povinný na účelzvýšenia odbornej úrovne
a
kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovat;a uskutočňovat'progiam supervízie.

10. V Domove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých nemoŽno pouŽívat'prostriedky netelesného
a telesného obmedzenia prijímatela sociálnei sluŽby. Ak je prĺamo ohrozený
Život alebo
prĺamo ohrozené zdravie prijímatel'a socĺálnéj ďuŽby alebo iných fyzických
osÔb, moŽno
pouŽit' prostriedky obmedzenia prijímatela sociálnej služby, a'to len
ná č". nevyhnutne
potrebný na o-dstránenie priameho ohrozenia za podňienok stanovených zákonom
o socĺálnych sluŽbách'

11.

v Domove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých nemožno poskytovať sociálnu sluŽbu
fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyzáouje ústavnúzdrávotnú starostlivosť V

zdravotn íckom zariadení.

12'

v Domove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých sa poskytuje socĺálna sluŽba na základe
zmlu-vy o poskytovanĺ socĺálnej služby ($ 51 občianskeho zákónnĺta). Zmluva
o poskytovaní
soc-iálnej služby musí byt' uzatvorená pÍsomne a spôsobom, ktorý
;e
sluŽby zrozumitel'ný.

ire

prijímatel'a sóciálnej

13. V Domov sociálnych sluŽieb pre deti adospelých sa poskytujú sociálne sluŽby ambulantnou
formou, týŽdennou pobytovou formou a celoročnou pobytovoú formou na čas neurčitý
alebo
čas určitý,

14. Kapacita Domova sociálnych sluŽieb pre detĺ a dospelých je 38 miest, z toho:
8 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociáinej-sluŽby: am'bulantná,
12 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma socĺálnej sluŽbý: týŽdenná pobytová'
'l8 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma
sociálnej službý: ieloročná'pooytová.
15. Práva, povinnosti a postavenie poskytovatel'a sociálnych sluŽieb, ktoré nie sÚ uvedené vtejto
zriaďovacej listine, sa riadia príslušnýmiustanoveniami všeobecne záväznýcn pravnyôh
predpisov.

J

V.

štatutáľny oľgán
Štatutárnym orgánom Domova sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých je riadĺtel', ktorého
vymenúva a odvoláva Zastupitel'stvo Bratislavskeho samosprávneho kraja.
Riaditel' zastupuje Domov sociálnych sluŽĺeb pre deti a dospelých navonok a je oprávnený
konať v jeho mene Vo všetkých veciach, týkajúcich sa činnosti Domova sociáinych sluŽieĎ

2

pre deti a dospelých v súlade so všeobecne záväznýmĺ právnymi predpismi, touto
zríad'ovacou listĺnou a v súlade s uzneseniami Zastupitel'stva Bratislavského
samosprávneho kraja.

3.

organizačnú štruktúrua organizačný poriadok vydá riaditel'Domova sociálnych sluŽieb pre
deti a dospelých po predchádzajÚcom písomnom súhlase zriad'ovatel'a.

v!.
Vecné a finančnévymedzenie majetku

lomov sociálnych služieb pre detĺ a dospelých hospodári s majetkom vo vlastnĺctve
Bratislavského samosprávneho kraja, ktor1ý mu bol zverený na plnenie predmetu jeho
čĺnnosti.Vo vztahu k iným právnickým aÍyzickým osobám vystupuje' ako správca

1

a uŽívatel' tohto majetku.

2.

-

Zverený majetokje:
dlhodqbÝ neh$otný.maietoK evidovaný na
účte0í3 - softvare - v celkovej nadobúdacej hodnote
účte014 - licencie - v celkovej nadobúdacej hodnote

0€
0€

dlhodobÝ hmotný maietok evidovaný na
- účte021 (budovy a stavby)
v celkovej nadobúdacej hodnote 1 283 953,36
(príloha č. 1)
- účte031 (pozemky)
v celkovej nadobúdacej hodnote 627 447,40 € (príloha č. 4)
LV: 4196
pre katastrálne územie : Nové Mesto Bratislava lll'

€

-

účte022 (stroje, prístroje a zariadenia)
v ceĺkovej nadobúdacej hodnote 111764,21€ (príĺohač' 2)
_ účte023 (dopravné prostriedky)
v celkovej nadobúdacej hodnote 35 945,69 € (príloha č. 3)
_ účte028 (drobný dlhodobý hmotný majetok)
v celkovej nadobúdacej
0€

hodnote

_
-

drobnÝ hmotnÝ a nehmotný maietok evidovaný na
účte750 - v celkovej nadobúdacej hodnote 137 562,50

ooeratĺvno-technická evidencia

v celkovejnadobúdacejhodnote 5 533,71.€

€

(príloha č. 4)

(príloha č' 5)

Celkové nadobúdacie hodnoty sú k 31.5'2009

3.

Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých dlhodobý majetok vedie vo svojej účtovnej
evidencii podl'a platných právnych predpisov.
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vil.

Záverečnéustanovenla
1

2.

Nadobudnutím účĺnnostitejto zriadbvacej lĺstiny sa rušíZriaďovacia listina Ústavu sociálnej

starostlivostí pre mládeŽ zo dňa a4.02'1991, Zriadbvacia listĺna Ústavu sociálnej
starostlivosti pre mentálne postĺhnutúmládež zo dňa 01.07.1992 aDodatok zo dňá
10.12.1993, Dodatok é.1 zo dňa 24'01.1994, Dodatok č'2 zo dňa 31.1o.1995, Zriaďovacia
listĺna Domova sociálnych sluŽieb pre deti číslo:í081/98_predn. zo dňa 01.07,1998
a Dodatok č.1 zo dňa 18.08.1999, Dodatok č'2 zo dňa 20.o2.2óo1 , zriadbvacia listina čĺslo
spĺsu 03/04 zo dňa 01'01'2004 a Dodatok č.1 zo dňa 01.o1.2oo5, Dodatok č.2zo dňa
20.06.2007, Dodatok č'3 zo dňa 01 .o4.2oo9.
Táto zríad'ovacia listina nadobÚda účinnosťdňom

1.

júla 2009'

V Bratislave, dňa 22.06'2009

lng. VladimÍr

predseda

Jt j:l
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Bratislavslý

samosprávny
kraj

DoDAToK č. í
kZriad'ovacej listine číslo:016/2009 zo dňa 22.06.2009
rozpočtovej organ izácĺe Bratislavského samosp rávneh o kraja

Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých
Sibírska 69, 831 02 Bratislava

Zriad'ovatel'Bratislavský samosprávny krajso sídlom Sabinovská 16, 82o 05 Bratislava 25,
lČo: eooog606, zastúpénýpredseoom lng. i'avlom rrešoň, podl'a 4 ods' 1 písm. f) zákona č.
$
30212001 Z. z' o samospráve vyššíchúzemných celkov (zákon o samiospráunyci.' lĺľaJo'ch;
v znení
neskorŠíchpredpisov, $ 21 zákona č' 52312004 Z. z' o'rozpoótových pravĺdlächveŕejnej správy
a.o zmene a doplnení niektoných zákonov v.znení neskoršíchpredpisov a v súlade s
S'81'pĺšm.Ď
zákona č' 448n0a8 Z' z. o sociálnych sluŽbách a o zmene a'doplnení zákona e' issllósl
zĺ.
o Živnostenskom ľo!1!kaní{Živnostenský zákon) v znení neskoršíchpľedpisov (d'alej
len ,zákon
o socíálnych
službách") vydáva tento dodatok:

Preambula
Z dÔvodu, Že v Dom'ove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých, Sibĺrska 69, Bratislava,
sa mení
dňom 01 -02.2011 názov na Domov sociálnych sluŽieb
a ĺospelýóľ' šioĺ.L",Sibĺrska
iraĺeii
69' 831 02 Bratislava, zriad'ovatel'sa rozhodólvydať dodatok, ktoným sa mení.

Čl. l' zriad'ovacej listiny iíslo 0'ĺ6/2009 zo dňa 22.06.2oog,týmto sposobom;
t.

Názov a sídlo
Názov organĺzácĺe:
Sídlo organizácle:

Pgľo-u sociálnych sluŽieb pre deti a dospetých SĺbÍrka
Sibĺrska 69, 831 02 Bratislave
00604968

lČo:

V ostatných častiach zostáva zriad'ovacia listína nezmenená.
Tento dodatok č. 1 nadobÚda účinnost'dňom1' februára 2a11

V Bratislave , dŕta 24.01.2O11
Ing.

PavolFrešo

predseda

Bratislavského samosprávneho kraja

Sabinovská ut. 1ó, P.o

106, 820 05 Bratislava 25 ,

.r.nl:u,-b11it!!ĺJiry-:]ĺy-!iIiLĹ'_..&,

lČo looo :ooo

L

?U LCH\
Bratislavslý

samosprávny
kraj

DoDAToK č.2
Zriadbvacej listine číslo016/2009 zo dňa 22.06.2009
rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kľaja
k

Domov soclálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Zrĺad'ovatel' Bratislavský samosprávny krajso sídlom Sabinovská 16,
82o 05 Bratĺslava 25,
lčo: goooe606, zastúpáný predsedom lng.-_eavlom Frešoň' podla 4 ods.
1 pĺsm. f) zákona
č' 30212001 Z. z. o samospráve vyššíchúzemných celkov (zákon $o samosprávnych
krajoch)
v znení neskorších predpísov, $ 2í zákon a e. szďĺzo}4 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej
správya ozmene
zákonovvzneníneskoršíchpredpisova vsÚlade s 81
$
"99ľ]ľlĺliektoých
448l20a8 Z. z. o sociálnych sluŽbách o i*un"1" doplnenĺ zákona
č' 45511991
9ľ':
?''ák?.n"
Ť
ĹD' o zivnostenskom podnikanĺ (Živnostenský_zákon) v" znenĺ n{stor'sĺclr pred|isov (d'alej
len
uváJuá-i"nto Dodatok' ktoým sa'mení Zriad'ovacia lĺstina čĺslo
:'*'9!:sobialnychsuzoecľl")
0 1 6/2009 zo dňa 22.a6.2oo9 v znén í Dodatku č.1
zo dňa zl..ól'2o1 1 .

čt.lV., ods. í Zriad'ovacej listiny čĺslo0í6/2009 zo dňa22.06.2009 sa upľavuje nasledovne:

1' V

Domove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých Sibírka sa poskytujú
sociálne sluŽby na
riešenie nepriaznivej s.ociálnej situácie z oóvo_ou ťažkého.or.uoí.nďno-pástinnutia
alebo
nepriaznivého

zdravotného stavu a sociálne sluŽby na podporu rodiny s deťmi'
Druh sociálnej sluŽby: domov socĺálnych sluŽieb, štuzuäviasnej intervencie.
Forma sociálnej sluŽby: terénna, ambulantná, týždenná pobytová,
cetoročná pobytová.

cl' lV', ods. 2 Zriadbvacej Iistiny číslo0í6/2009 zo dňa22.06.2009 sa upľavuje nasledovne:
2. V Domov.e socĺálnych sluŽieb pre detĺ a dospelých Sibírka možno poskytovať:
a) sociálnu sluŽbu v domove sociálnych stuzĺéu:

6 rokov veku. s'viacná.sobným postĺhnutím (mentálnym, telesným,
pridruženými duševnými poruchamiä poiuchapi správanĺa'
ak je:
.s
''y:P'uj]l
odkäzaná
inej fyzick"j
a jej stupeň odkázanostĺ je najmenej V podl'a
-na.pomoc
'o:9!y' á špĺnápodmíenky
prílohy č. 3.záko-na
o sociálnych sluŽbách
stanóvene v $ 3b ,ákon^
o sociálnych sluŽbách,
odkázaná na pomoc inej fyzick:j
jej stupeň odkázanostĺ je najmenej V podľa
9s9PY a
prílohy č. 3 zákona o socĺálnycľr.sluŽbách_a-Je
jej poskytovaná sóciálnä sluŽba podl'a
$ 38 zákona o sociálnych sluŽbách účinnéhoáo si 'iz.zús,
odkázaná na pomoc ĺnej fyzickgj
:.:Py a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa
fyzickej osobe od

-

-

prílohy č. 3 zákona.o sociálnych službách-ale jej poskytovaná
sóciálnä sluŽba podl'a
$ 38 zákona o sociálnych sluŽbách podl'a $ ĺ ío ŕo'oš' q žá*onao so"iáinycrl sluŽbách,
odkázaná na pomoc inej fyzick9j o.s9.by áJe1 stupeR odkázanosti
ňá;inenej V podl'a
prílohy c. 3 záko.na o sociálnych sluŽbách-aje jój poskytovaná ie
sócialnä sĺuŽ'ba podľa
s 110 l ods. 13 zákona o sociálnych sluŽbách,

Sabinovská ut.

ĺó, P.o.BoX 106,82o05 Bratistava 25, www.bratislavskykraj.sk, lCo 36063606

b

b)

odkázaná na.pomoc inej fyzickej o1oby jej
a
s{upeň odkázanbsti je najmenej V podl,a
prílohy č' 3 zákona o sociálnvch .luiĹZ'"ňáip-ĺnäňäa'i"nry
stanäve#;ší ĺ0 l ods.
í9 zákona o sociálnych sluŽbäch.

sluŽbu včasnej intervencie:
diet'atu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho
postihnutía a rodine tohto dĺét'at,a.

čl. lv., ods.

4 Zriad'ovacei listiny

r,nývin

ohroz ený

z dôvodu

zdravotného

číslo016/2009 zo dňa 22.06.2009 sa vypúšth.

čl. lV., ods. 5 Zĺiad'ovace! list|ny číslo0í6/2009 zo dňa

22.06.2009 sa vypúšt,a.

čl' IV., ods. 6 Zriad'ovacej listiny čĺsto0ĺ6/2009 zo dňa 22.06.2009
sa upravuje nastedovne:
6' Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých Sibírka je povÍnný pri
poskytovanĺ socĺálnej
sluŽby celoročnou pobytovou formou a g,žg.enniu
ror'o,i,'äí"'iťi,ĺiomnú
dbŕ;"'ň
dohodu
o úschove

#

cenných vecí ($ 747 až zss óučiansteľio iárán-ník";,
ak ho o ú'"r'Äru cenných vecí

prijĺmatel' sociálnej sluŽby poŽiada.

Čl' lV" ods.

7 Zľiad'ovace|

listiny číslo016/2009 zo dňa 22.06.2009 sa upravujp
nasledovne:
7' Domov sociálnych slulĺeb pre deti a dospeĺých Sĺbkka je povinný
plánoJat, poskytovanie
socĺálnej sluŽby podl'a individuálnych potrieb'. š"hopnó.iĺ
a
piľ''iät"i"
cĺeiov
sociálnej sluŽby,
viest' pĺsomnéindividu álne zázňamy o priebehu 'postĺytovania
socĺálnej
sluŽby
a hodnotĺť
priebeh poskytovanĺa sociálnej sluzoy
,ĺ!.!ti_ii'ĺjĺ'"t"l"sociálnej sluŽby (d,alej
!9_
len
plán")' Ak je príjímatel'šociatnei
stužšy''tyzicxa osoĹa
"individuálny
zdravotným
postihnutím
alebo 'fyzická'ošoba odkázaná' ň"-pä*o. inej ťyzĺckej
osoby, súčastbu
indĺviduálneho plánu jé aj program sociálnej
'.eÁaoiiitaciJ'

.i'"iLĺ'

{n

čl' !V" ods' 8 Zriadbvacej listiny číslo016/2009 zo dňa22.06.2009
sa upravuje nasledovne:
8' Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých Sibírka. je
povinný plnĺt, podmienky kvality
poskytovanej sociálnej sluŽby po'dl'a prílohyE
žpĺ.ň.
Áiätona
o sociálnych sluŽbách. Zároveň
je povinný s postupmĺ, páviouňi^a poomiónkami
spracovanymĺ
vsúĺadespredmetnou
prílohou oboznámiť svojicň zamestnancov
a prijímatel'ov..socĺálnej sluŽby v im zrozumitelhej
forme' Domov sociálnyih sluŽieb
|re deti d;Jdffišuĺrx. je povinný umoŽnit,vykonanĺe
podmienoŔ kvality pos'kytovan"i9
. 'p;Jŕyŕ;iírijĺnnosľpri tomto
ľÍľĽlľ
'".iäffii'.rJzov
čl' lV', ods'
11'

v

í 1Zriad'ova"|

,,"r,n, číslo016/2009

zo

dňa22.06.2009 sa uor"uu|" nastedovne:

Domove sociálnych s]uŽĺeb pre deti-a dospelých
Sĺbhka
sluŽbu fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav'si'výzaijuje nemoŽno poskytovat,sociálnu
starostlivosť
v zdravotnĺckom zariadení' V Domovó socĺálnycň slúzjeuústavnĺ-zoräváinÚ
pr"
J"tiä-äospelých
Sibírka
nemoŽno poskytovať sociálnu stuŽbu'' ĺyz||tej
äň'o"]'"rtor"j súd uložil ochranné liečenie
v zarĺadení ústa.vnej zdrav.otnej starostlivóstĺ,.ocnáňňu
uýchovu alebo jej nariadil umiestnenie
v detenčnom ústave a to do skónčenia uvŕonaoánj;
iý;iä ochranných opatrenĺ.

Čl'lV" ods' 13 Zľiadbvacej listiny číslo0í6/2009 zo
dňa22.06.2009 sa upravuje nasledovne:
't3' V Domove sociálnych.sluŽieb pre
deti.a dospelých Sibírka sa poskytujú socĺálne sluŽby
terénnou formou, ambulantnou formou, tyzoennäú'pooytovou
r _formou na čas neurčitý alebo čas
''- formou

určitý.
)

,

ó"iäioinou pobytovou

čl' lv'' ods' í4 Zľiadbvacej
tistĺny čĺslo0ĺ6/2009 zo

dňa 22.06.2009 sa vypúšt,a.

čl' v' zriaobvaceJ listiny
číslo016/2009 zo dňa

4'

22.06.2009 sa ĺopĺňanasledovne:
Kapacĺtu jednotlivých
druhov
a celkovú kapacitu'zardá;ä socĺálnych sluŽieb a foriem poskytovania sociálnych služieb
u"ršJjä"'ĺ"oĺIeĺb;ň;
J"."':Iryn šlutieo ór" o-"ti a dospelých
Sibĺrka v
"Prevádzkouóň poiĺ.oŕ,i1iopreo"ľ'äaää,i.äňäĺ*o*no'
súhlase zriadbvatel,a.

š.l'jilll:^'::ŤiT!.äi.'#?,Í::*""',#?. lístina číslo0í6/2 OO9 zo

dňa 2206.2009

v

znení

súčast'Zriadbvacej

'u'12ľiĺi^Tt3ĺ:Jäi,i'
']':í}Yr"sťä,!ä.it;,'#ľ:!ľä.:'ff';:ĺľľt:}:,lÍ
V Bratislave, dňa 15.12.2016

gAfuĺ

$
lng, Pavol

predseda
Bratislavského samosprávneho
kraja

*r.
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