Košice:
číslo: 202/2012-RU19/853

ZRIAĎOVACIA LISTINA
rozpočtovej organizácie Košického samosprávneho kraja

ANIMA - Domov sociálnych služieb
Andreja Kmeťa 2, Michalovce
Zriaďovateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice,
IČO: 35 541 016, zastúpený predsedom JUDr. Zdenkom Trebuľom, podľa § 16 ods. 3
zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, § 21 zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z.o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov vydáva túto
zriaďovaciu listinu:

I.
Názov a sídlo
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:

ANIMA - Domov sociálnych služieb,
v skratke „ANIMA - DSS“ ( ďalej len „ zariadenie ANIMA“ )
Andreja Kmeťa 2, Michalovce
31954723

II.
Forma hospodárenia
Zariadenie ANIMA je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi
a výdavkami zapojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja

príjmami

III.
Dátum zriadenia
a doba, na ktorú sa zriaďuje
1. Zariadenie ANIMA zriadil dňom 1. februára 1994 Okresný úrad Michalovce
ako Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež. Zriaďovateľom Ústavu

sociálnej starostlivosti sa v súlade so zákonom č. 222/1996 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov stal s účinnosťou
od roku 1996 Krajský úrad v Košiciach. Podľa zákona č. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. júla 2002 stal
zriaďovateľom Domova sociálnych služieb Košický samosprávny kraj.
Od 1.januára 2010 došlo k zmene názvu rozpočtovej organizácie na
ANIMA – Domov sociálnych služieb. V súlade s uznesením č. 327/2011 z 12.
zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa
17. októbra 2011 vydáva zriaďovateľ túto zriaďovaciu listinu, ktorou sa menia
organizačné súčasti zariadenia ANIMA.
2. Zariadenie ANIMA je zriadené na dobu neurčitú.

IV.
Predmet činnosti
1. Zariadenie ANIMA poskytuje sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vykonáva
odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností
alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom.
2. Zariadenie ANIMA ako domov sociálnych služieb poskytuje za podmienok
ustanovených zákonom 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. Zariadenie
ANIMA ako domov sociálnych služieb poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú
starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú
činnosť a utvára podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.
3. Organizačnými súčasťami zariadenia ANIMA, ktoré nemajú právnu subjektivitu,
sú:
a) Krízové stredisko, Michalovce, Andreja Kmeťa 2.
Krízové stredisko zabezpečuje vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately v prípade, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba
nachádza v krízovej životnej situácii, výkon rozhodnutia súdu o výchovnom
opatrení, výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení a výkon výchovného
opatrenia za podmienok ustanovených zákonom č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
a zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.

b) Zariadenie núdzového bývania, Baškovce 79 - poskytuje
za podmienok
ustanovených zákonom sociálnu službu fyzickej osobe, na ktorej je páchané
násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľudmi, osamelej
tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené
ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe,
ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych užívať bývanie.
Zariadenie núdzového bývania poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne
poradenstvo,pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
utvára podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie
a údržbu bielizne a šatstva a na záujmovú činnosť.

V.
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom zariadenia ANIMA je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja.
2. Riaditeľ zastupuje zariadenie ANIMA navonok a je oprávnený konať v jeho mene
vo všetkých veciach, týkajúcich sa jeho činnosti v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, s touto zriaďovacou listinou a uzneseniami Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja.

VI.
Vecné a finančné vymedzenie majetku
1. Zariadenie ANIMA hospodári s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho
kraja, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu jeho činnosti. Vo vzťahu k iným
právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku.
2. Zariadenie ANIMA hospodári ku dňu účinnosti tejto zriaďovacej listiny:
a) s hnuteľným majetkom v hodnote 90 344,92 €,
b) s nehnuteľným majetkom zapísaným Správou katastra Sobrance v LV č. 303,
k.ú. Baškovce a Správou katastra Michalovce v LV č. 10054, k.ú. Michalovce,
v hodnote 354 855,97 €.
3. Zariadenie ANIMA vedie zverený majetok vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.
Skutočný stav majetku je vyjadrený súvahou, ktorú zariadenie ANIMA predkladá
zriaďovateľovi štvrťročne v rámci účtovných závierok.
4.Zariadenie ANIMA je správcom aj toho majetku vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja, ktorý užívajú jeho organizačné súčasti.

VII.
Záverečné ustanovenia
1. Touto zriaďovacou listinou sa ruší Zriaďovacia listina ANIMA - Domov sociálnych
služieb, Andreja Kmeťa 2, Michalovce, číslo 2762/2009-RU19/36131 zo dňa
2.novembra 2009.
2. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda

