
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ot Trenčín

D o d a t o k  č. 7 

k Zriaďovacej listine 

Centrum sociálnych služieb -  BYSTRIČAN, 

Zakvášov 1935/453, 017 07 Považská Bystrica

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade so zákonom č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, § 21 ods. 9 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 so zákonom 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
448/2008 Z. z.“)

m e n í

súčinnosťou od 01.01.2023 Zriaďovaciu listinu Centrum sociálnych služieb -  
BYSTRIČAN, (ďalej len „CSS - BYSTRIČAN“) 017 01 Považská Bystrica, Zakvášov 
1935/453, IČO: 00632350 ev. č. 2007/004492 schválenú Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28. 02. 2007 uznesením č. 172/2007, 
v znení Dodatku č. 1 schváleného Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho 
kraja uznesením č. 850/2009 zo dňa 26. 08. 2009, Dodatku č. 2 schváleného 
Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 459/2012 zo dňa 
31. 10. 2012, Dodatku č. 3 schváleného Zastupiteľstvom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uznesením č. 684/2013 zo dňa 28. 10. 2013, Dodatku č. 4 
schváleného Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 
75/2014 zo dňa 31. 03. 2014, Dodatku č. 5 schváleného Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 328/2015 zo dňa 23.11.2015 
a Dodatku č. 6 schváleného Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja 
uznesením č. 587/2020 zo dňa 23.11.2020 nasledovne:



Vypúšťa sa znenie Čl. I a nahrádza sa nasledovným znením:

„ 1. Druh sociálnej služby

Centrum sociálnych služieb -  BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 017 07 Považská 
Bystrica je právnickou osobou, zariadením sociálnych služieb určeným pre fyzickú 
osobu:

- v domove sociálnych služieb: do dovŕšenia dôchodkového veku odkázanú 
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 
3 alebo pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách

v špecializovanom zariadení: odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu 
etiológie

v útulku: ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže 
doterajšie bývanie užívať.

- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci: ktorá má nepriaznivý zdravotný 
stav a je poskytovaná s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie 
alebo zabezpečiť jej riešenie.

I.

2 . Forma sociálnej služby

V domove sociálnych služieb sa poskytuje pobytová sociálna služba 
ako celoročná, nakoľko sa k 31.12.2013 už poskytovala ako celoročná.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje pobytová sociálna služba ako celoročná.

V útulku sa poskytuje pobytová sociálna služba ako celoročná na určitý čas.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa poskytuje inou formou, použitím 
telekomunikačných technológií.



3. Predmet činnosti a odborné zameranie

V domove sociálnych služieb sa:

a) poskytuje -  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 
pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečenie 
poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti,

b) zabezpečuje -  rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť a pomoc 
pri pracovnom uplatnení,

c) utvárajú podmienky na -  úschovu cenných vecí.

V špecializovanom zariadení sa:

a) poskytuje -  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, zabezpečenie poskytovania 
ošetrovateľskej starostlivosti, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, 
žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,

b) zabezpečuje -  rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť a pomoc 
pri pracovnom uplatnení,

c) utvárajú podmienky na -  úschovu cenných vecí.

V útulku sa:
a) poskytuje -  ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc 

pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie 
a obuv,

b) zabezpečuje -  rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení,
c) utvárajú podmienky na -  prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 

vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, 
žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.

Pri monitorovaní a signalizácií potreby pomoci sa poskytuje nepretržitá, 
dištančná, hlasová, písomná (krátka textová správa) alebo elektronická komunikácia 
s fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia, ktoré zabezpečí 
potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

4. Cieľová skupina fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba

Domov sociálnych služieb je určený pre plnoleté fyzické osoby do dovŕšenia 
dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách.



Špecializované zariadenie je určené pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané 
na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.
3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, 
ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.

Útulok je určený pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú 
zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba určená 
pre fyzickú osobu, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav. Potrebu poskytovania 
sociálnej služby fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti.

5. Miesto poskytovania sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie:
Centrum sociálnych služieb -  BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 017 07 Považská 
Bystrica,

Útulok:
Centrum sociálnych služieb -  BYSTRIČAN, M. Kukučina 207/22, 017 01 Považská 
Bystrica,

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci:
Okres: Považská Bystrica, Púchov.

II.

Ostatné články zriaďovacej listiny zostávajú nezmenené.

III.

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, tri pre zriaďovateľa a jeden 
pre CSS -  BYSTRIČAN a je neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej listiny 
schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.02.2007 
uznesením č. 172/2007.

2. Dodatok č. 7 schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa



Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja

. V Ý P I S
uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

________ číslo 24/2022 zo zasadnutia, konaného 16.12.2022________

K bodu:

11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám 
organizácii v zriadovatelskej pôsobnosti TSK.
Predkladala: PhDr. Elena Nekorancová - vedúca Odd.soc.pomoci
h) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, Zakvášov
1935/453, 017 07 Považská Bystrica.

s

U z n e s e n i e  čislo 24/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
na svojom zasadnutí dňa 16.12.. 2022 prerokovalo a

s c h v a l u j  e
s účinnosťou od 01.01.2023 Dodatok č.7 k Zriaďovacej
listine Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN,
Zakvášov 1935/453, 017 07 Považská Bystrica IČO:
00632350 ev. č. 2007/004492 schválenej Zastupiteľstvom
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28. 02. 2007 
uznesením č. 172/2007.

Ing. Jaroslav B a š k a, v. r. 
predseda

Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za správnosť výpisu: Mgr. Anna Háj ková, Kj i

referent Kancelárie predsedu TSK


