
 

 
 

 
Košice:              

                                                               číslo:    4399/2014/OSVaZ-30809 

 

 

Dodatok č.1 
k Z r i a ď o v a c e j   l i s t i n e  

      rozpočtovej organizácie Košického samosprávneho kraja 
 
IDEA – Domov sociálnych služieb 
        Breziny 264, Prakovce 

 

Košický samosprávny kraj podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. h) zákona                         
č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ustanovením § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Zastupiteľstva Košického 
samosprávneho kraja č. 138/2014 konaného dňa 13. októbra 2014 vydáva tento 

 

d o d a t o k 

k Zriaďovacej listine IDEA – Domov sociálnych služieb: 

 
I. 

 
Zriaďovacia listina IDEA – Domov sociálnych služieb číslo 2762/2009-RU19/36129 
zo dňa 02. novembra 2009 sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V článku IV. Predmet činnosti bod 2 sa prvá veta vypúšťa a nahrádza vetou, 
ktorá znie: 

„Zariadenie IDEA ako domov sociálnych služieb poskytuje za podmienok 
ustanovených zákonom celoročnú pobytovú, týždennú pobytovú a ambulantnú 
sociálnu službu  dieťaťu a dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky 
nevidiaca.“ 

 
2. Článok  IV. Predmet činnosti sa dopĺňa o bod 3, ktorý znie:  

 „Zariadenie IDEA ako zariadenie podporovaného bývania poskytuje                             
za podmienok ustanovených zákonom sociálnu službu fyzickej osobe od 16 roku 
veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba  odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby a  na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný 
život.  Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej 
služby v zariadení podporovaného bývania, táto služba sa jej poskytuje                         
aj naďalej. Zariadenie podporovaného bývania poskytuje dohľad, ubytovanie, 
sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 
záujmov, utvára  podmienky na prípravu stravy a vykonáva  sociálnu 
rehabilitáciu.“  
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II. 

 
1. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny ostávajú nezmenené. 
2. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zriaďovacej listiny. 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. januára 2015. 

 
 
 
 
 

JUDr. Zdenko Trebuľa 
predseda 


