Košice: 19.1.2019
číslo: 7369/2018/OSV - 42403

Dodatok č.4
kZriaďovacej listine
rozpočtovej organizácie Košického samosprávneho kraja
ANIMA – Domov sociálnych služieb
Andreja Kmeťa 2, Michalovce
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. 144/2018 konaného dňa 17. decembra 2018 vydáva tento

dodatok
k Zriaďovacej listine ANIMA – Domov sociálnych služieb:
I.
Zriaďovacia listina ANIMA – Domov sociálnych služieb číslo 202/2012-RU19/853
zo dňa 23. decembra 2011, v znení Dodatku č.1, číslo 4399/2014/OSVaZ-30990
zo dňa 07.novembra 2014, v znení Dodatku č.2, číslo 5989/2016/OSVaZ-36722
zo dňa 22.decembra 2016 a v znení Dodatku č.3, číslo 5737/2017/OSVaZ-30586
zo dňa 15.11.2017 ( ďalej len „zriaďovacia listina“) sa mení a dopĺňa takto:
1. V článku IV. Predmet činnosti bod 3 písm. a) znie:
„Útulok, Michalovce, Andreja Kmeťa 2 – poskytuje za podmienok
ustanovených zákonom fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá
nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv, zabezpečuje rozvoj
pracovných zručností, utvára podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo
výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.
Útulok poskytuje sociálnu službu pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov
s dieťaťom.“
2.V článku IV. Predmet činnosti bod 3 písm. b) znie:
„Útulok, Baškovce 79 - poskytuje za podmienok ustanovených zákonom
fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené
ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, ubytovanie na určitý čas,
sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
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záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv, zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,
utvára podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie,
žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť. Útulok poskytuje
sociálnu službu pre jednotlivcov.“

II.
1. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zriaďovacej listiny.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. januára 2019.

Ing. Rastislav Trnka
predseda

