ŽiLINSKÝ

eamosoravnv

samosprávny kraj

Odbor sociálnych vecí

Ul. Komenského 48, 01109 Žilina, IČO: 378 08 427, DIČ: 202162 66 95
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a. s., Č. účtu: 0360366110/5600

Tel.: +421/4150321 26, fax: +421/41/503 2140
e-mail: gpohancenikova@zask.sk, www.regionzilina.sk

Žilinský samosprávny kraj podľa zákona Č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákona č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov, zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Č. 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ako zriaďovateľ

vydáva tento

Dodatok č. 1
k zriaďovacej listine Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých
rozpočtovej organizácie so sídlom Osikova 26,01001 Žilina, evidovanej u zriad'ovatel'a pod.
č. 2002/379 zo dňa 1. 7.2002 (d'alej len "Zriad'ovacia listina")

ktorým sa mení a doplňa znenie Zriad'ovacej listiny nasledovne:

1. Článok l sa doplňa takto:
Názov organizácie: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých
2. Do Článku 3 sa doplňa bod 3 nasledovne:
K 1. 7. 2008 je súčasťou majetku Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre
dospelých, Osiková 26, 010 01 Žilina majetok vecne a finančne vymedzený v protokoloch
o odovzdaní a prevzatí majetku zrušenej rozpočtovej organizácie: Domova dôchodcov a domova
sociálnych služieb pre dospelých, Hrabové 204, 014 04 Bytča IČO: 00647705.

3. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny zostávajú nezmenené.
Tento dodatok je evidovaný u zriaďovateľa pod. Č. 3671/2008/0SV -001
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť 1. 7. 2008.

v Žiline 25.6.2008
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V Ý P I S Z L I S T U V L A STN
ČASŤ A: MAJETKOVÁ

Í C T V A č. 4893

PODSTATA
Stavbv
Druh
stavby

Na parcele
číslo

Súpisné
číslo

7954

3294

Druh
chr.n.

Popis
stavby

Umiest.
stavby
1

DOM

Iné údaje:
Parcela

7954 pod stavbou

je evidovaná

na LV

Č.

1100.

Legenda:
Kód umiestnenia

stavby
l - Stavba

ČASŤ B: VLASTNÍCI

A INÉ OPRÁVNENÉ

na zemskom

povrchu

OSOBY

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko,
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka,

Por.
číslo

Účastník
1

Ti tul

postavané

právneho
ŽILINSKÝ

vzťahu:

dátum narodenia, rodné
spoluvlastnícky
podiel

číslo

(IČO)

Vlastník

SAMOSPRÁVNY

KRAJ, KOMENSKÉHO
IČO:
Spoluvlastnícky

48, ŽILINA, PSČ 011 09, SR
37808427
podiel:
1/1

nadobudnutia

ŽIADOSŤ Č.Z 556/99 - 4182/99;
ŽIADOSŤ O ZÁPIS V ZMYSLE ZÁK.Č.416/2001
Z.Z. A PODĽA § 5 ZÁK.Č.446/2001
Z.Z.,DELIM.PROTOKOL
O ODOVZDANÍ MAJETKU,Č.Z 5089/03-40/04;
ŽIADOSŤ Č.R 116/07-2523/07;

Účastník
2

ZIADOST

právneho
DOMOV

vzťahu:

DôCHODCOV

Nájomca

A DOMOV SOC. SLUŽIEB
IČO:

PRE DOSPELÝCH,
00647713

ŽILINA,

SR

Z-2235/94-488/94;

ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.

Iné údaje
POV.PARC.C.4134/7

JE V GEOM.PL.C.GM-27-1994

PRECISLOVANA

NA PARC.C.7954-710/94;
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ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Mariánske námestie 5, 011 09 Žilina

Číslo: 20021

3'+1

Žilinský samosprávny kraj v súlade so zákonom NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona NR
SR Č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov

vydáva

ZRIAĎOVACIU

LISTINU

Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých
Článok 1

Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán:
IČO:
Forma hospodárenia:

Osikova 26, 010 01 Žilina
riaditel'
00647713
rozpočtová organizácia Žilinského samosprávneho kraja

Článok 2
V domove dôchodcov možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nemožno
poskytovať inú sociálnu službu alebo poskytnutie inej sociálnej služby dostatočne nerieši
hmotnú núdzu alebo sociálnu núdzu tohto občana, ktorý:
al je poberateľom dôchodku
bl pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú
občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti
cl poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov potrebuje z iných vážnych dôvodov
Predmet činnosti:
v domove dôchodcov sa:
al poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je
1. stravovanie
2. bývanie
3. zaopatrenie
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bl poskytuje ďalšia starostlivosť, ktorou je
1. poradenstvo
2. záujmová činnosť
3. kultúrna činnosť
4. rehabilitačná činnosť
cl poskytuje osobné vybavenie, ak sa starostlivosť v domove dôchodcov poskytuje celoročne
a občan nemá osobné vybavenie
dl podporuje účasť na spoločenskom živote
el zabezpečuje úschovu cenných vecí.
Domov dôchodcov sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti
a vytvára podmienky na zriadenie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitných predpisov.
Predmet činnosti:
v domove sociálnych služieb sa:
al poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je
l. stravovanie
2. bývanie
3. zaopatrenie
bl poskytuje ďalšiu starostlivosť, ktorou je
1. výchova
2. poradenstvo
3. záujmová činnosť
4. kultúrna činnosť
5. pracovná terapia
6. rekreačn á činnosť
7. rehabilitačná činnosť
cl poskytuje osobné vybavenie, ak sa starostlivosť v domove sociálnych služieb poskytuje
občanovi celoročne a občan nemá osobné vybavenie
dl utvárajú podmienky na pracovné uplatnenie
el zabezpečuje úschovu cenných vecí.
Domov sociálnych služieb sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti
a utvára podmienky na zriadenie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitných predpisov.
Článok 3
I.Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb ako rozpočtová organizácia Žilinského
samosprávneho kraja hospodári samostatne a vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti
a zaväzuje sa. Jej rozpočet je napojený na rozpočet Žilinského samosprávneho kraja.
2.Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb spravuje majetok, ktorý mu bol daný do
správy predchádzajúcim zriaďovateľom a počnúc od Ol. 07. 2002 mu bol zverený
Žilinským samosprávnym krajom na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti.
Majetok spravuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského
samosprávneho kraja a tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.
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Článok 4
1. Štatutárnym orgánom je riaditel', ktorého do funkcie ustanovuje a z funkcie odvoláva
predseda Žilinského samosprávneho kraja v súlade s právnymi predpismi.
2.
Riaditeľ vydá organizačný poriadok organizácie po predchádzajúcom súhlase vedúceho
odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Žilinského samosprávneho kraja, v ktorom sa
podrobnejšie upravuje jej činnosť, organizácia a vnútorná prevádzka.
Článok 5
1. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Žiline je zriadený na dobu neurčitú.
2. Ostatné činnosti, procesy a právne vzťahy, zriaďovacou listinou výslovne neupravené sa
riadia všeobecne právnymi predpismi.
3. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2002
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PaedDr. Jozef Tarčák
predseda
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