Bľatislavslĺý

saĺnosprávny
kraj

číslo:008/2009

ZRIADOVACIA LISTINA
rozpočtovej orga n izácle Bratis lavského samosprávneho kraja

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti
a dospelých

Lipského 13, 841 01 Bratislava
Zriad'ovateľ Bratislavský samosprávny kraj so sĺdlom Sabinovská 16, 82o 05 Bratislava 25,
lČo:gooo3606, zastúpený predsedom lng. vlaoimírom Bajanom, podĺa $ 4 ods. 1 písm. fj
zákona Ó. 3o2l20o1 Z. z' o samospráve vyššíchúzemných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskoršíchpredpisov, $ 21 zákona č. 523l2Oo4 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
$ 81 písm. i) zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych sluŽbách a o zmene a doplnenÍ zákona
č. 455/1991 7b. o Živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskoršíchpredpisov
(d'alej len ,,zákon o sociálnych sluŽbách") vydáva túto zriaďovaciu listinu:

s

Preambula

Vychádzajúc zo skutočnosti, Že Domov sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti
a dospelých, Lipského 13, Bratislava, prešiel odo dňa svojho vzniku viaceými zmenami
a prechodom zriaďovateľskej kompetencie, z dÔvodu legislatívnych 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'

t.

Názov a sídlo
Názov organizácie
S'ídlo organizácie:

rco:

5aLliĺ:ovsl<ár i-l1. 1ó,

P"o.BOX i0Ô'

Domov sociálnych sluŽieb prof' Karola Matulaya pre deti a dospelých
Lipského 13, 841 01 Bratislava
604879

B7_0

ff5 Bratisiarla l-5, ',vwrv'lrľ4iislavsi.']ĺl<ľ:ii'slĺ,iČCl jĺ'r'lĺ:36(:lĺ,:

lt.

Foľma hospodáľenia
Domov sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Bratislava, je rozpočtovou
organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Bratislavského
samosprávneho kraja'

ilt.

Dátum zriadenia
a doba, na ktorú sa zrlad'uje

1'

2

Domov sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých bol zriadený obvodným
národným výborom Bratislava lV od 01' septembra 1982 pod názvom Ustav sociálnej
starostlivosti pre denný pobyt mentálne postihnutej mládeŽe. od 24' jÚla 1996 zariadenie
fungovalo ako rozpočtová organizácia pod Krajským úradom v Bratislave pod názvom Ustav
prof. Karola Matulaya, kde prešiel viaceými zmenami. Zákonom č.41612001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobnostĺ z orgánov štátnej správy na obce a na vyššieÚzemné celky v zneni
neskoršíchpredpisov, došlo s účinnost'ouod 1. januára 2004 k prechodu zriad'ovatel'skej
funkcie Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých do pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja.

Domov sociá|nych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých sa zriad'uje na dobu
neurčitú'

tv.
Predmet činnosti

1.

V Domove sociálnych sluŽieb prof' Karola Matulaya pre deti a dospelých sa poskytujú sociálne
sluŽby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dÔvodu ťaŽkého zdravotného postihnutia a
nepriaznivého zdravotného stavu'

2

V Domove sociálnych sluŽieb prof' Karola Matulaya pre deti a dospelých moŽno poskytovať
sociálne sluŽby deťom s duševnými poruchami a poruchami správania 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'alšímdospelým 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.

3

Domov sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, ako poskytovatel'
sociálnej sluŽby je povinný vykonávať odborné činnosti, obsluŽné činnosti a d'alšie činnosti,
zabezpeéovať vykonávanie týchto činnostíalebo utvárat' podmienky na ich vykonávanie v
rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych sluŽbách, pre druh sociálnej sluŽby, ktorý
poskytuje.

4

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých môŽe v rámci úseku
sociálnej práce a úseku zdravotnej starostlivosti vytvárat' podmienky pre poskytovanie
sociálnych sluŽieb ambulantnou formou pre občanov domova sociálnych sluŽieb s takými
poruchamĺ správania a diagnózou, ktorá ĺm neumoŽňuje bezproblémový kolektívny pobyt vo

výchovnej skupine s ostatnými občanmi domova sociálnych sluŽieb a z toho dÔvodu potrebujÚ
individuálnu pedagogicko-psychologickú a zdravotnú starostĺivosť' Domov sociálnych sluŽieb

2

poskytuje túto špecifickÚ starostlivosť občanom domova sociálnych
sluŽĺeb na základe

pedagog icko-psychologĺckého a psychĺatrĺckéhovyšetrenia.

5'

Domov sociálnych sluŽieb sa podiel'a
zabezpečovaní vzdelávania detí a prĺpravy na ich
'na
povolanie. Zariadenĺe sociálnych sluŽieb
poskytuje sociálne sluŽby 'zobpoíeoá;ĺóe
indĺviduálnym.schop.nostiam prijímaĺel'ov socíalnyčnsluŽĺeb, prostrednícivom
špeciárňýcrl
foriem a metód zodpovedajúcich ich postihnutiu.

6'

Domov socĺálnych sluŽĺeb prof.' Karola Matulaya pre deti a dospelých je povinný pri
poskytovanĺ týŽdennej pobytovej sociálnej sluŽby a celoročnej pobytóvej
sôciálnej .Iuz'oy
uzatvoriť písomnúdohodu o úschove-cenných vecí ($ 747 ažzsd óoeĺänsréno
zákonníka;, ak
ho o to prijímatel'sociálnej sluŽby poŽiada.

7.

8'

9'

Domov sociálnych-sluŽieb prof. Karola ĺ/atulaya pre deti a dospelých je povĺnný plánovat,
poskytovanie sociálnej sluŽby podl'a.individuálňych potrieb, scnópn'ostĺ'a
ciel'ov prijímatel'a
sociálnej sluŽby, viest' písomné individu álne záznamy o priebehu poskytovania
sociálnej
poskytovania sociálnej služby za účastipri;ĺmateľá sociálnej sluŽby'
:ly::ľ:,ll]totit'priebeh
Ucast'prĺjĺmate1'asociálnej sluŽby sa nevyŽaduje, ak to neumoŽňuje j"eho
zdravotný stáv. Áŕje
prijímatel' sociálnej sluŽby tyzická.9s9ba s t;azrym zdravotným
alebo fyzicŔá
iostĺhnutím
osoba odkázana.na. pomoc inej fyzickej osoby, súčast'ouindiviáuálneho rozvojového
plánu je
aj program sociálnej rehabilitácie'

Domov sociálnych sluŽĺeb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých je povinný
plnit,
procedurálne podmienky, personálne podmienky a prevádzkove poámienŔy 'poskytäuäniá
sociálnej sluŽby podl'a prílohy č. 2 písm. Azákoná o sociálnycn sluzbácn.
Zároveň;e'povňny
s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanýmĺ
v sÚlade i-preometnoú prítonoú
oboznámit' svojĺch zamestnancov a prijímatel'ov sociá-lnej sluŽby v
im'zrozumĺtel'nej forme.
Zarĺadenie sociálnych. sluŽjeb je povinňe u-moŽnit' vykonänie hódnotenia podmienok
kvality
poskytovanej sociálnej sluŽby a poskytnút' súčĺnnost'pri
tomto hodnotení.
Domov sociálnych sluŽĺeb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých je povinný
na účel
zvýšenia odbornej Úrovne a kvality poskytovanéj sociálnej sluŽby'uýp.".ou"t'
a
uskutočňovat,
program supervízĺe'

10' V Domove sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti adospelých
nemoŽno pouŽívat,
prostriedky netelesného a telesného obmedzenia'prijímatel'a
sóciäNáÍ siuzov. Ak jé priámó
ohrozený Život alebo priamo ohrozené zdravie'pr'i1ímatel'a sociátne;-sluŽĹy
.rJno'iný.ň
fyzických osÔb, moŽno pouŽĺt'prostriedky obmedzenia prijímatel'a sociálnej
sluŽby, a to len na
čas nevyhnutne potrebný na odstráneňie priarneho ohŕozenĺa ."
štanóvenycň
óóJňi"nor
zákonom o sociálnych sluŽbách'

11' v Domove sociálnych sluŽĺeb prof. Karola Matulaya pre detĺ a dospelých nemoŽno poskytovat,
sociálnu sluŽbu. fyzickej osobe, ktorej zdravótný stav si vyŽaóuje ústavnú

zdravotnú

starostlivost' v zdravotníckom zariadení.

12'

v

Domove socĺálnych. sluŽieb prof. Karola.Matulaya pre deti a dospelých
sa poskytuje
sociálna sluŽba na základe zmluvy o poskytovaní sociálne; sluzoý
is sĺ občianskeho
zákonníka). Zmluva o poskytovani soóĺalnéj sluŽby musí byt' uzatvorená
písomne a
spôsobom, ktoý je pre prijímatel'a sociálnej sluiby zrozumitel'ný.

13' Domov

sociálnyc.h_ sluŽieb pre deti
dospelých v Regionálnom diagnosticko-poradenskom
.a
centre Bratislavského samosprávneho
kraja-pre občänovs autizmó' inými vývinouyňi
poruchami poskytuje:
"
špeciálno-pedagogické sluŽby
psychologĺckésluŽby
zdravotnícke sluŽby
sociálne sluŽby
J

zabezpečuje:
diferenciálnu a vývinovú diagnostiku k určeniu aktuálneho stavu, rozsahu a stupňa postihnutĺa
klíenta
vypracováva:
individuálne terapeuticko-výchovné pro9ramy

poskytuje:
stáŽe a tréningové pobyty, odborné semináre a školenia
poradenské a supervízne terénne sluŽby
lektorskú činnost'
vzdelávaciu činnost'.
Ciel'ová skupina: deti, mládeŽ, dospelíobčanias pervazívnymi a inýmivývinovými poruchami.

SluŽby sa poskytujú:
ambulantne
ambulantná sluŽba - na dobu určitÚ
mobilné poradenstvo a supervízia.

14. Na úseku diagnostiky a autizmu zariadenia sa pred umĺestnením detí a dospelých občanov
zabezpečuje ich špecĺálno-pedagogická, lekárska a socĺálna diagnostika. uieŕ diagnostiky
a autizmu má celokrajskú pÔsobnost'. Socĺálne sluŽby poskytované na tomto úseku sa
rozširujúo opakované ambulantné vyšetrenia, konzultácĺe, difeŕenciálno-diagnostické sluŽby,
stimulačnéprogramy, poradenstvo vo výchove a Vo výnimočných prípadoih aj vyšetrenĺe
a konzultácie u hospitalizovaných detí.
15. Domov socĺálnych sluŽieb pre deti adospeĺých sa prostredníctvom úseku diagnostĺky a
autizmu venuje aj det'om a občanom s diagnózou autizmus. Det'om a občanom s auiizmom sa
poskytujú aj ambulantné sluŽby'

16' V Domove sociálnych sluŽieb prof' Karola Matulaya pre deti a dospelých sa poskytujú sociálne
sluŽby ambulantnou formou, týŽdennou pobytovóu ŕormou a celoŕočňoupobytov'ou formou
na
čas neurčitý alebo čas určitý.

17. Kapacita Domova sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých je 87 miest,
z toho:
pracovisko Lipského 13, Bratislava, v členení:
75 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej sluŽby: ambulantná,
4 miesta v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej sluŽby: týŽdenná pobytová,
6 miest v domove socĺálnych sluŽieb, forma sociálnej šluzoy: celoročná pobytová,
1 mĺesto poskytovanie sociálnych sluŽieb s časovo obmedženým bývanim,

detašované pracovisko Mokrohájska 3, Bratislava, v členení:
1 miesto v domove sociálnych služieb, forma socĺálnej sluŽby: celoročná pobytová'
18. Práva, povinnosti a postavenie poskytovatel'a sociálnych sluŽieb, ktoré nie sú uvedené
v tejto
zriad'ovacej listine, sa rĺadia príslušnýmiustanovenlami všeobecne záväzných právnyón

predpĺsov.

V.

Štatutárny oľgán
Štatutárnym orgánom Domova sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti
a dospelých je riaditel', ktorého vymenúva a odvoláva Zastupitel'stvo BĹatislavského
samosprávneho kraja.
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2.

Riadĺtel' zastupuje Domov sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
navonok a je oprávnený konat' v jeho mene vo všetkých veciach, týkajúcich sa činnosti
Domova sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v súlade so
všeobecne. záväznými právnymi predpismi, touto zriad'ovacou listinou a v súlade
s uzneseniami Zastupitel'stva Bratislavského samosprávneho kraja.

3.

organizačnú štruktúru a organĺzačnýporiadok vydá riaditel' Domova sociálnych sluŽieb
prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých po predchádzajúcom písomnom súhlase

zriad'ovatel'a.

u.

Vecné a finančnévymedzenie majetku

1'

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya hospodári s majetkom vo vlastníctve
Bratislavského samosprávneho kraja, ktoý mu bol zverený na plnenĺe predmetu jeho
činnosti. Vo vzt'ahu k iným právnickým afyzickým osobám vystupuje ako správca

a uŽívatel' tohto majetku.

2.

-

Zverený majetok je
dlhodobÝ nehmotnÝ maietok evidovaný na
účte013 - softvare - v celkovej nadobúdacej hodnote
účte014 - licencie - v celkovej nadobúdacej hodnote
:

dlhodobÝ hmotný maietok evidovaný na
- účte021 (budovy a stavby)
v celkovej nadobúdacej hodnote
451 738,85
- účte031 (pozemky)
v celkovej nadobúdacej hodnote
318 837,67
LY: 3794
pre katastrálne územie : DÚbravka

-

Účte 022 (stroje, prístroje a zariadenia)

_

€

(príloha č. 1

€

(prĺloha č' 2

€

v celkovej nadobúdacej hodnote
61 040,59
účte023 (dopravné prostriedky)
v celkovej nadobúdacej hodnote
33 852,75
účte028 (drobný dlhodobý hmotný majetok)
v celkovej nadobúdacej
0€

hodnote

0€
0€

€

)

(príloha č. 4

)

-

-

)

(príloha č. 3

drobnÝ hmotnÝ a nehmotnÝ maietok evĺdovaný na
účte750 - v celkovej nadobúdacej hodnote
155 479,90

ooeratí o{echnická evĺdencia
v ceĺkovej nadobúdacej hodnote

)

17 687,96

€

€

(príloha č. 5

)

(príloha č. 6)

Celkové nadobúdacie hodnoty sú k 31.5.2009

3.

D-omov sociálnych sluŽĺeb prof. Karola

Matulaya zverený dlhodobý majetok vedie vo svojej
Účtovnej evidencii podl'a platných právnych predpisov.

5

ĺ

.t

vil.

Záverečnéustanovenia
1

2'

Nadobudnutím účinnostitejto zriadbvacej listiny sa rušíZriad'ovacia listina Ústavu sociálnej
starostlivošti pre denný pobyt mentálne postihnutej mládeŽe zo dňa o1.09.1982;
Zriad'ovacia listina Domova sociálnych sluŽĺeb pre deti prof. Karola Matulaya číslo:
1083/98_predn. zo dňa 01 .07.1998 a Dodatok č.1 zo dňa 01 .12'1gg8, Dodatok č'2 zo dňa
'11.05.1999, Dodatok č.3 zo dňa 18.08'1999,
Dodatok č,.4 zo dňa 16'03'2oo1, Dodatok č.5
zo dňa 30.04.2001, Dodatok č.6 zo dňa 18.06 '2oo2, Dodatok č.7 zo dňa 07.05.2003,
Dodatok č.8 zo dňa 01 '07'2003, Dodatok č.9 zo dňa 10.07.2oo3, Zriad'ovacia listina číslo
spisu 06/04 zo dňa 01.01 .2004, Dodatok č.1 zo dňa O1.o1.2oo5, Dodatok č.2 zo dňa
01.08.2005, Dodatok č.3 zo dňa 20.06'2oo7, Dodatok č'4 zo dňa 25.07.2oo8, Dodatok č.5
zo dňa 01.04'2009.
Táto zriad'ovacia listina nadobúda účinnost'dňom1' júla 2009

V Bratislave, dňa 22'06.2009

l'
x

ĺ

I

t

6

to' Ĺ

lng' Vladimílo Bajan
predseda

Bratislavlĺký

samosprávny
kraj

Dodatok č.1 kZriad'ovacej listine
V

nadväznosti

na

Zriad'ovaciu listinu

Bratislavského samosprávneho kraja

číslo:008/2009 rozpočtovej organĺzácie

Domov sociálnych s!užieb prof. Karola Matulaya pľe deti
a dospelých

Lipského 13,841 01 Bratislava
vydanú štatutárnym orgánom Bratislavského samosprávneho kraja s účinnost'ou od
vydávam Dodatok č'1 k Zriad'ovacej listine:

01 .07

'2009,

Glánok lV ods. 17. sa upravuje nasledovne:
17. Kapacita Domova sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre detĺ a dospelých je 87 miest,
z toho:
75 miest v domove sociálnych sluŽĺeb, Íorma sociálnej sluŽby: ambulantná,

4 miesta v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnejsluŽby: Iýždenná pobytová,
8 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociáĺnej sluŽby: celoročná pobytová'

Tento dodatok nadobúda účinnost'dňom 09.08'2010 a tvorí neoddelitel'nú súčast'Zriad'ovacej
listiny čísĺo:008/2009 zo dŕa 22.06'2009.

V Bratislave, dňa 04.08.2010

i'i

'-

'! 1'. '
...:

-.1

1'

':
|
I

lng' Pavol Frešo
predseda

Sabinovská u[. 16, P.o.BoX 10ó, 820 05 Bratislava 25, lvrvw'bratislavskykraj.slĺ, lČo 3ó0ó3ó0ó

Bľatiďaľský

samosprávny
kraj

DoDAToK

č,.2

k Zriad'ovacej listine číslo:008i2009 zo dňa22'06.2009

rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja

Domov sociáInych služieb prof. Karola MatuIaya pre deti
a dospeIých
Lipského 13,841 01 Bratislava

Zriad'ovatel'Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská 16,820 05 Bratislava 25,
lČo: sooog606, zastúpený predsedom lng. Pavlom Frešom, podl'a $ 4 ods. 1 písm. f) zákona
č. 302ĺ2001 Z. z' o samospráve vyššíchÚzemných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskoršíchpredpisov, $ 21 zákona č' 523ĺ2004 z' z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správyao zmene a doplnení niektoých zákonovvznení neskorších predpisovavsúlade s $ 81
písm. i) zákona č. 448ĺ2008 Z. z. o sociálnych sluŽbách a o zmene a doplnení zákona č' 45511991
Zb' o Živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,zákon o sociálnych sluŽbách") vydáva tento dodatok, ktoým sa mení Zriad'ovacia listina
č'008/2009 zo dňa 22.6'2009 v znení dodatku č.1 zo dňa 4.8.2010:
G!ánok !V ods. 2. sa upravuje nasIedovne:

2'

V Domove sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých moŽno poskytovat'
sociálne sluŽby:
a) v domove sociálnych sluŽieb:
1. det'om s duševnými poruchami a poruchami správania od 3 rokov veku do skončenia
povinnej školskej dochádzky alebo do skončenia vzdelania za osobitných podmienok
a v prípade d'alšej prípravy na povolanie do skončenia tejto prípravy na povolanie,
najdlhšie do 25 rokov veku (v odôvodnených prípadoch aj dlhšie), ak sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podla prílohy č. 3
zákona o sociálnych sluŽbách,
2. dospelým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania od 25 rokov Veku,
ak sÚ odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej
V podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách,

b)

v špecializovanom zariadení:

c)

v zariadení podporovaného biývania

deťom od 3 rokov a dospelým s pervazívnou qývinovou poruchou, ak sÚ odkázanÍ na
pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanostije najmenej V podla prílohy č.3 zákona
o sociálnych sluŽbách,

- od 1 .7.2012:
postihnutím,
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej
fyzickým osobám s mentálnym
osoby podla prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách, ak sú odkázané na dohl'ad, pod
ktoým sú schopné viest'samostatný Život'

Sabinovská u[. 1ó,

P'o'BoX 106,

Bz0 05 Bratislava 25, rvv'rv'bratislavsk)'kĺaj'sk' lCo 3ó0ó3ó0ó

clánok lV ods. 17. sa upravuje nasledovne:
17. Kapacĺta Domova sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti
z toho:

a dospelých je 87 miest,

8 miest

v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej sluŽby: ambulantná, pre cielbvú
skupinu od 3 do 10 rokov

53 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej sluŽby: ambulantná, pre cielbvú
skupinu nad 10 rokov

3 miesta

v domove sociálnych sluŽieb, forma socĺálnej sluŽby: ýŽdenná pobytová, pre
cielbvú skupinu nad 10 rokov

6 miest v domove sociálnych

cielbvú skupĺnu nad 10 rokov

sluŽieb, forma soc|álnej sluŽby: celoročná pobytová, pre

7 miest

v špecializovanom zariadení, forma sociálnej sluŽby: ambulantná, pre cielbvÚ
skupinu od 3 do 10 rokov

4 miesta v špecializovanom zariadení, forma sociálnej
skupinu od 10 do 18 rokov

sluŽby: ambulantná, pre cielbvú

3 miesta

v špecializovanom zariadení, forma sociálnej sluŽby: ambulantná, pre cielbvú
skupinu nad 18 rokov

1 miesto v špecializovanom zariadení, forma sociálnej sluŽby: týŽdenná pobytová, pre

2

cielbvú skupĺnu nad 10 rokov
miesta v špecializovanom zariadení, forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová, pre
cielbvú skupinu nad 10 rokov

čÉnorIV sa dopĺňa o ods' í9., ktoý znie nasledovne:
19. Miesto poskytovania sociálnych sluŽieb:
v domove sociálnych sluŽieb - Lipského 13, Lipského 19, Ľ. ZÚbka 6, Bratislava,
v špecializovanom zariadení _ Lipského 19, Ľ. ZÚbka 6, Bratislava,
v zariadení podporovaného bývania od 1 '7.2012 - Hontianska 12, Bratislava.

V ostatných častiach zostáva Zriad'ovacia listina číslo008/2009 zo dňa22.6'2009 v znenídodatku
č.1 zo dňa 4.8.2010 nezmenená.
Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnost'dňom 15. februára 2012 a tvorí neoddelitel'nÚ súčast'
Zriad'ovacej listiny č'008/2009 zo dňa 22'06.2009

V Bratislave, dňa 23'1.2012
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lng' Pavol Frešo
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

Bľatislavslĺý

samoĺprávny
kraj

DoDAToK č.3
k Zriad'ovacej

listine číslo:008/2009 zo dňa 22.06.2009

rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja

Domov sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti
a dospelých
Lipského 13, 841 01 Bratislava

Zriad'ovatel' Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská 16, 82o 05 Bratislava 25,
lČo: g0oog606, zastúpený predsedom lng. Pavlom Frešom, podl'a $ 4 ods' 1 písm' f) zákona
č' 30212001 Z' z. o samospráve vyššíchúzemných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskoršíchpredpisov, $ 21 zákona č,. 52312004 z. z' o rozpočtových pravidlách verejnej správy
ao zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskoršíchpredpisov a v súlade $ 81 písm. )
zákona č. 44812008 Z. z. o socĺálnych sluŽbách a o zmene a doplnenĺ zákona e. dssllsgl zo.
o Živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len ,,zákon
o sociálnych sluŽbách") vydáva tento dodatok, ktoým sa mení Zriad'ovacia listina č.oo8/2oo9 zo dňa
22.6'2009 v znení dodatku é.1 zo dňa 4.8.2010 a dodatku č.2 zo dňa 23.1 .2012.

s

článor IV' ods. 2.znie nasledovne:

2'

V Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých moŽno poskytovat'
sociálne sluŽby:
a) v domove sociálnych sluŽieb:
deťom od 3 rokov veku do nadobudnutia plnoletosti a plnoletým fyzĺckým osobám
s duševnými poruchami a poruchami správanĺa, ak sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
a ich stupeň odkázanostije najmenej V podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbácň,

b)

v špecializovanom zariadení:

c)

v zariadení podporovaného bývania Hontianska 12, Bratislava:

d)

v zariadení podporovaného bývania Hontianska'ĺ6, Bratislava:

det'om od 3 rokov veku do nadobudnutia plnoletostĺ a plnoletým fyzickým osobám
s pervazívnou vývinovou poruchou, ak sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich
stupeň odkázanostije najmenej V podl'a prílohy č.3 zákona o socĺálnych sluŽbách,

plnoletým fyzickým osobám s mentálnym postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách, ak sú odkázané na dohl'ad,
pod kto1ým sú schopné viesť samostatný Život,

plnoletým fyzickým osobám s duševnými poruchami a poruchami správania, ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách, ak
sú odkázané na dohl'ad, pod ktoným sú schopné viesť samostatný Život.

Sabinovská u[. 16, P.o.BoX 106, 820 05 Bratistava 25, www.bľatislavskykľaj.sk, lČo 360ó3ó0ó

článoľlV. ods. 17.znie nasledovne:
17

'

Kapacita Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých je 99 miest,
z toho:

8

miest v domove sociálnych služieb, forma sociálnej sluŽby: ambulantná, pre ciel'ovú
skupinu od 3 do 10 rokov veku,

53 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej sluŽby: ambulantná, pre ciel'ovú
skupinu nad 10 rokov veku,

3

miesta v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej sluŽby: týždenná pobytová, pre
ciel'ovÚ skupinu nad 10 rokov veku,

6

miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová, pre
ciel'ovú skupinu nad 10 rokov veku,

7

miest v špecializovanom zariadení, forma sociálnej sluŽby: ambulantná, pre ciel'ovú
skupinu od 3 do 10 rokov veku,

4

miesta v špecializovanom zariadení, forma sociálnej sluŽby: ambulantná, pre ciel'ovú
skupinu od 10 do 'ĺ8 rokov veku,

3

miesta v špecializovanom zariadeni, forma sociálnej sluŽby: ambulantná, pre ciel'ovú
skupinu nad 18 rokov veku,

1 mĺesto v špecializovanom zariadení, forma sociálnej
ciel'ovú skupinu nad 10 rokov veku,

2

sluŽby: týŽdenná pobytová, pre

miesta v špecializovanom zariadení, forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová, pre
ciel'ovú skupinu nad 10 rokov veku,

12 miest v zariadení podporovaného bývania, forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová.
clánok

IV.

ods. 19. znie nasledovne:

19' Miesto poskytovania sociálnych sluŽieb:
v domove socĺálnych sluŽieb - Lipského 13, Lipského 19, Ľ. Zúbka 6, Bratislava,
v špecializovanom zariadení- Lipského 19, Ľ. zúbka 6, Bratislava,
v zariadení podporovaného bývania - Hontianska 12, Hontianska 16, Bratislava.

ČÉnotVl. znie nasledovne:

1.

Domov sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých hospodári s majetkom

vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, ktoý mu bol zverený na plnenie
predmetu jeho činnosti. Vo vzťahu 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
účte014 - licencie _ v celkovej nadobÚdacej hodnote
dlhodobÝ hmotnÝ maietok evidovaný na
- účte021 (budovy a stavby)
v celkovej nadobúdacej hodnote - účte031 (pozemky)
v celkovej nadobúdacej hodnote -

0€
0€

627 228,52€

602228,74€
2

{,

LV:

3794
pre katastrálne územie : Dúbravka
LV č. 3683
pre katastráfne územie: Nivy
LV č' 3467
pre katastrálne územie: Nivy

-

318 837'67 €
158 250,00 €

125 141,o7 €

účte022 (stroje, prístroje a zariadenia)
v celkovej nadobúdacej hodnote účte023 (dopravné prostriedky)
v celkovej nadobúdacej hodnote účte028 (drobný dlhodobý hmotný majetok)
v celkovej nadobúdacej hodnote

49 327,23€
33 852,75 €

0€

drobnÝ hmotnÝ a nehmotný maietok evidovaný na
účte750 - v celkovej nadobúdacej hodnote -

188 114,46 €

operatívno-technická evidencia

15 717 ,15 €

v celkovej nadobúdacej hodnote -

Celkdvé nadobúdacie hodnoty sÚ k

3.

31

.12.2012.

Domov sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých zverený dlhodobý
majetok vedie vo svojej účtovnejevidencii podl'a platných právnych predpisov.

ostatných častiach zostáva Zriad'ovacia listina iíslo 008/2009 zo dŕn 22'6.2009 v znení dodatku
1 zo dňa 4'8.2010 a dodatku č.2zo dňa 23'1 .2012 nezmenená.

nto dodatok č.3 nadobúda účinnosťdňom 1' januára 2013
cej listiny č.008/2009 zo dňa 22.06.2009'

a

tvorí neoddelitel'nÚ súčasť

Bratislave, dňa 31 '12.2012

lng' Pavol Frešo
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

J

Bľatislawlqý

samoĺprávny
krai

DoDAToK č.4
k

Zriad'ovacej listine číslo:008/2009 zo dňa 22.06.2009

rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja

Domov sociálnych služieb prof. Kaľola Matulaya pre deti
a dospelých
Lipského 13,841 01 Bratislava

Zriadbvatel' Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská 16, 82o 05 Bratislava 25,
lČo: gooo3606, zastúpôný predsedom lng. Pavlom Frešom, podl'a $ 4 ods. 1 písm' f) zákona
č' 30212001 Z. z. o samospráve vyŠšíchúzemných celkov (zákon o samósprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov, $ 21 zákona č. 52312004 z. z. o rozpočtových pravidlách veŕejnej správy
ao zmene a doplnení niektoých zákonov vznení neskorších predpisov a v súlade s $ 81 písm' Ď
zákona č' 44812008 Z. z. o sociálnych sluŽbách a o zmene a doplnení zákona e' issllÓgl zĺ.
o Živnostenskom podnikanĺ (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon
o sociálnych sluŽbách") vydáva tento dodatok' ktoým sa meníZriadbvacia listina e.oogl2oog žo dňa
22.6'2009 v znení dodatku č.1 zo dňa 4.8.2010, dodatku č.2 zo dňa 23.1 .2012 a dodatku č.3 zo dňa
31.12.2012:

čÉnotlV. ods.
17

17. znie nasledovne:

Kapacita Domova sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých je 111 miest,
z toho:

7 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej
skupinu od 3 do 10 rokov veku,

sluŽby: ambulantná, pre ciel'ovú

54 miest

v domove sociálnych sluŽieb, forma socĺálnej sluŽby' ambulantná, pre cielbvú
skupinu nad 10 rokov veku,

3 miesta

v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej sluŽby: týŽdenná pobytová, pre
ciel'ovú skupinu nad 10 rokov veku,

6

miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová, pre
ciel'ovú skupinu nad 10 rokov veku,

7 miest

v špecializovanom zariadení, forma sociálnej sluŽby: ambulantná, pre ciel'ovú
skupinu od 3 do 10 rokov veku,

4

miesta v špecializovanom zariadení, forma sociálnej sluŽby: ambulantná, pre cĺel'ovú
skupinu od 10 do 18 rokov veku,

3

miesta v špecializovanom zariadenÍ, forma sociálnej sluŽby: ambulantná, pre ciel'ovú
skupinu nad 18 rokov veku,

Sabinovská ul. 1ó, P.o.BoX 10ó, 820 05 Bratislava 25, www.bľatislavskykľaj.sk, lČo 360ó360ó

1 miesto

v špecializovanom zariadení, forma sociálnej sluŽby: týŽdenná pobytová, pre
ciel'ovú skupinu nad 10 rokov veku,

2

miesta ťšpecializovanom zariadení, forma sociálnejsluŽby: celoročná pobýová, pre

ciel'ovÚ skupinu nad 10 rokov veku,

24 miest v zariadení podporovaného bývania, forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová

V ostatných častiach zostáva Zriadbvacia listina číslo008/2009 zo dňa 22'6'2009 v znení dodatku
č.1 zo dňa 4.8.2010, dodatku č'2 zo dňa 23.1 .2012 a dodatku č.3 zo dňa 31 '12'2012 nezmenená'

Tento dodatok č.4 nadobúda účinnosťdňom
Zriadbvacej listiny č'00812009 zo dňa 22'06'2009'

1'

augusta 2013 a tvoľíneoddelitel'nú súčasť

V Bratislave, dňa 17.7 '2013
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lng' Pavol Frešo
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

#

2

Bratislavský

ĺarnooprávny
krai

Zriad'ovacej listin:?ĽäIľJĺ'j;3'zo dňa 22'06'2009
rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja
k

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya
pľe deti a dospelých
Lipského 13,841 01 Bratislava

Zriadbvatel'Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská 16, 82o 05 Bratislava 25,
lČo: sooos606, zastúpänýpreošedom lng. Pavlom Frešom, podl'a $ 4 ods. 'l písm. f) zakona
č- 30212001 Z. z. o samospráve vyššíchúzemných celkov (zákon ó samosprávnych kra1och)
vznení neskoršíchpredpisov, $ 21 zákona č' 523t2OO4 Z. z. o rozpočtových pravidlacn vere;nej
správya o zmene a doplnení niektoých zákonov vznenĺneskorších'predpisov a v súlade . aí
s
písm. i) zákona č. 44812008 Z. z' o sociálnych sluŽbách a o zmene a doplnení zákona č,' 455tŤgg1
Zb' oŽivnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len
,vgkon o sociálnych sluŽbách") vydáva tento Dodatok č. 5, ktoým sa mení Zriadbvacia liitina
č.008/2009 zo dňa 22'6.2009 vznení Dodatku č' 1 zo dňa 4.8.2010, Dodatku č. 2 zo dňa
23j'2012, Dodatku č' 3 zo dňa 31 .12'2012 a Dodatku č' 4 zo dňa 17.7.2013:

čl. v., ods. ĺ Zľiadbvacej listiny číslo008/2009 zo dňa 22.06.2009 sa upravuje nasledovne:
1

V Domove sociálnych služĺebprof. Karola Matulaya pre detia dospeĺých sa poskytujú sociálne
sluŽby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dÔvodu t'ažkéhozdravotnéňo postihnutia
a nepriaznivého zdravotného stavu.

Druh sociálnej sluŽby: domov sociálnych sluŽieb, špecializovanézariadenie, zariadenie

pod porovaného bývan ia'

Forma sociálnej sluŽby: ambulantná, týŽdenná pobytová, celoročná pobytová.

cl. lV., ods.

2.

2

Zriadbvacej listiny číslo008/2009 zo dňa 22.06.2009 sa upravuje nasledovne:

V Domove sociálnych sluŽieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých moŽno poskytovať
sociálne sluŽby:
a) v domove sociálnych sluŽieb:
fyzickej osobe od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania, ak je:
1. odkázaná^na-pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanostĺ je najmenej-V podl'a
prílohy č' 3 zákona o sociálnych sluŽbách účinnéhodo 31.1 2.2013,
2' odkázan.á na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podl'a
prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách a je jej poskytovaná sociálna sluŽ'ba podl'a
$ 38 zákona o sociálnych sluŽbách ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou
sluŽbou aceloľočnou pobytovou sociálnou sluŽbou podl'a s 11o lods. 4 zákona
o sociálnych sluŽbách,
3. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podl'a
prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách a je jej poskytovaná sóciálna sluŽba podl'a
s 110lods' 13zákona o sociálnych sluŽbách,
4' odkázanáxa -pomoc inej fyzickej osoby a jej slupeň odkázanosti je najmenej V podl'a
prílohy č. 3 zákona o socĺálnych sluŽbách a spĺňa podmienky stanóvené v ĺ ĺ0 i ods'
5
19 zákona o sociálnych sluŽbách.

ut. 1ó, P.o.BoX í06, 820
lco 3ó0ó3ó0ó, Tel.: 02/48264111

-sgliryvská

05 Bratislava 25, www.bratistavskykraj.sk,

b)

v špecialĺzovanom zariadenĺ:
fyzickej osobe od 3 rokov
ygku s pervazívnou vývinovou poruchou,
a;ei stup5ň'oää;;;"'d je ;aň;JjVpool,a ak je odkázaná na
prilohy č 3 zákona
3".ľ:'ľ;Jĺ'íL"[?ľ^:oby

c)

v zariadení podporovaného b.ývania
Hontians ka 12,Bratislava:
plnoletej fyzickej osobe s
mehtálny' p".iin"'jĺm, arJä-otň zaná
naP.omoc inej fyzickej
zákona o šociátnycň .luzna.n;
*
pod
kto4ým je schopná
;':"'?'.!fi|iľ,ĺľ!ffi,3

ilTJ,

d)

v zarĺadenípodporovaného bývania
Hontianska í6, Bratislava:
plnoletej fyzickej osobe s
poľuchamj-správania, ak je
odkázaná na
)ako
na o so ciá n ych s uŽbá c'h n, -oä
jy:ľffĹ

ousäffi|ň;ňil;ňa

ľ:ffi,:'ľ'ľ
čl'

'',

ff ?ľJ.ľ::f;:ĺjľ#;í"i'

ods. 4 Zľiadbvacej listiny čĺslo
008/2009

zo

l

.

l

dňa 22.06.2009 sa vypúšta.

čl' M., ods.

5

Zriadbvacej listiny číslo008/2009
zo dňa 22'06'2009 sa vypúšt,a'

čl' V" ods'

6

Zriadbvacej listiny číslo008/2009

6'

ľ, l,"o,

zo dňa 22.06.2009 sa upravuje nasledovne:
Domov sociálny.ch sluŽieb prď..
Karola Matulaya pre deti a dospelých je
poskytovaní sociálnej sluŽby'tyzo".ň"';Jďä',:i;tJ'o,iä'.j"äx",
povinný pri
pobytovou

formou
ľäil"Jľ;:ffä''í:ľli:'''ffľ.i:íj*ľ.T:r"!'ľii;*,i;;3[?i'j'n.réľ'o.aLoňĺläj,'"r

čl' M'' ods' 7 Zľiadbvacej listiny číslo
008/2009 zo dňa
7

'

22'06.2009 sa upravuje nasledovne:

Domov sociálnych..slržieb prof.
Karola luatulaya pre deti, a dospelých je
poskytovanie socĺálnej sluŽ'by
povínný plánovať
podl'a inoiviouäĹýcň potrieo,.
schopňostí a ciel,ov prijímatel,a
sociálnejsluŽby' viest'písomn?i ňá'louäil;;äffi
o-priebehu po5ry1áu"nia sociálnej
a hodnotit'priebeh poskytovand
sluŽby
9";9iiJi""i":rlí';: ý'č*]i-ň;ilil"i;il šociáJnej sluŽby (d,alej
Ú;jciĺ;áo.äň"i .,Žrým zoravotným
i:J.ĺ,lľ'i1j#''ll{#'?7; ä:
inej fyzickej osoby, suĺastou
individuálneho plánu
sociálnej

ŕ"3;ťÍ;il:äÍn'J,rr,

já;iňďň

."r,"oilitaľĺ3ľo'

čl' tV'' ods' 8 Zriadbvacej listiny číslo
008/2009 zo dňa

r'

22.06.2009 sa upravuje nasledovne:

Uomov sociálnych sluŽieb prof'
podmienky kvality postytovanáj Ku'9j? Matulaya pre,',deti dospelých je povinný plnit,
sociálnej
'a
podlä prílohy
č. 2 pĺsm. A zákona
o sociálnych sluŽbách' -Zárovéň_j."
"luióv poglunmi, prävidlami
spracovanými v sÚlade s predmetnou ľqú.ňv"-š'
a podmienkami
prilohou óno.nämit'svo;iôn
l"**t"ncov
sociálnej sluŽbv v
a prijĺmatel,ov
zro7uryiteľňei forme. óň;ň;ĺtnyclr
äuzi"o óiJi' Karola Matulaya pre
''lm

podmienok
$:1á.:i:ľ'?fi:f"W,iÍý.ĺĺlíĺ:ľ;'ľĺ"ľľiľ*ľľia

čl' M'' ods' í 1Zriad'ovacej listiny číslo
008/2009 zo
11' v Domove sociálnych. sluŽĺeb prof.
Karola

kvality poskytóvanej

dňa 22.06.2009 sa upravuje nasledovne:
sociálnu sluŽbu. fyzickej o'äné''ktorg Matulaya pre deti a'dospelých nemoŽno poskytovat,
zoravóňŕ"stav si. vyŽaóuje ústavnÚ
starostlĺvost' v zdravotníckom
zdravotnÚ
i"ii"oäňi. Vil#;"'.ociálnych ,i*iäo' prof'
pre detĺ a dospelých nemoŽno póskytovat'
Karola Matulaya
.yz91 fyzickej o.äo", ktorej súd uloŽĺl
ochranné liečenĺev zariadenĺ rištavňei
"""ijm"ltJrostlĺvošti,
očŕ.'rán-ňrnýchovu alebo jej
'o'"uáin"j

nariadil umiestnenie V detenčnom
ústave a to do skončenia vykonávanĺa týchto
ochranných
opatrení'

čl' tV' ods' 13 Zrhd'ovacej listiny čĺslo
008/2009 zo dňa 22.06.2009 sa upravuje
nastedovne:
13' Domov sociálnych sluŽieb prol
Karola Matulaya'. pre deti a dospelých v
diagnosticko - poradenskom centre
,,Regionálnom
eratislavikéhä ."ňä.präuňJňokraja
pre osoby
s autizmom a.inými vývinov'ými poruchami"
o.ooam s pórväň;; alebo inou vývinovou
poruchou poskytovat' tieto fákuftätĺvne
'ôlá "-'
.i'ioy,'-_diagnostickáintervencia,
terapeutická intervencĺa (ambulantná,
terénna v rodine),
Vypracovaniepsychologickejsprávy,
Vypracovanie priebeŽnej sRráv.y (Š[eciálno
pedagogická, logopedická),
odborná konzultácia (ambulanťná,'tereÁn; -

-

-

il;ňň"

"

čl' M'' ods' í4 Zriadbvacej listiny číslo008/2009
zo dňa
14' Domov sociálnych sluŽieb prof.
Karola

;i;';ňi.!iĺtjäĺa.nl.

22.06'2009 sa upľavuje nasledovne:

pre',deti a dospelých poskytuje
pedagogickú a psychologickú
.Matutaya
špeciálno
diagnostĺku
pruňätáľ"ň
ililĹ;íňq "socialne, sluŽby Vovekovej kategórii od 3 do 10 ,"óLou
pedagogickÚ a psychologickú
rediagnostiku prijímatel'om ambulantnej "óni ä s'ňä'.ano
".iuzby .o"iál*;
Vo
vekovej kategÓrii nad 10 rokov
veku.

t

čl' M', ods.

15 Zriaďovacej listiny

čl' M', ods.

16

čĺslo008/2009 zo dňa 22.06.2009 sa vypúšt,a.

Zľiadbvacej listiny čísto008/2009 zo dňa
22.06.2009 sa vypúšt,a.

čl' V., ods. 17 Zriad'ovacej listiny číslo008/2009
zo dňa

22.06.2009 sa vypÚšth.

čl' v' Zriadbvacej listiny číslo008/2009 zo
dňa 22.06.2009 sa dopíňa nasledovne:

4'
I

Kapacitu jednotlivých druhov sociálnych
sluŽieb

a foriem poskytovania sociálnych sluŽieb
a celkovÚ kapacitu-zariadenia určujé
riädĺtel'oomovä*.iel1ŕ91.'
iŕ'.ii;'|rot' Karola Matulaya
v
$:rĺi:-ádospelých "Prevádzŕouo' poriadku" |o preocn ádzajúcom plsomnom sÚhlase

:

V ostatných častĺachzostáva Zriadbvacia
listina číslo008/2009

zo

..žďai,-óäjatru č' 3
E i,I3ixiifÍ!Jľ,,ľJ.Ťff;ž-iš'an,2i
Tento Dodatok č. 5 nadobÚda účínnosť
dňom
Zriad|ovacej listĺny č.o08/2oo9 io
án" ň.o6.2009.

01

v zneníDodatku
n2o12a Dodatku

dňa 22.6'2009

';

ffibi

októbra 2a15 atvorí neoddelitel'nÚ
súčasť

V Bratislave, dňa 16.09'20.15

lng

lFrešo

predseda
Bratisla vského samosprávneho
kraja

