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„N Á V R H“ 

D O D A T O K  č. 4 

k  Zriaďovacej listine 

 

Centrum sociálnych služieb – Chmelinec,  

Hoštinská č. 1620, 020 01 Púchov, IČO: 17066913 

 
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne  v súlade so  zákonom NR SR č. 302/2001 Z. 

z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,  § 21 ods. 9 zákona NR 

SR č. 523/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách 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 (ďalej len zákon č. 448/2008 Z. z.) 

m e n í 

 

s účinnosťou od 01.04.2014 Zriaďovaciu listinu Centrum sociálnych služieb – Chmelinec, (ďalej 

len „CSS – Chmelinec“) Hoštinská č. 1620, 020 01 Púchov, IČO: 17066913,  ev. č. 2007/004498 

schválenú Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28. 02. 2007 uznesením č. 

176/2007,  v znení Dodatku č. 1 schváleného Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho 

kraja uznesením č. 839/2009 zo dňa 26.08.2009,  Dodatku č. 2 schváleného Zastupiteľstvom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 453/2012 zo dňa 31.10.2012 a Dodatku č. 3 

schváleného Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 683/2013 zo dňa 

28.10.2013, takto: 

I. 

 

V  Čl. IV sa vypúšťa bod 4.  

 

II. 

 

Ostatné články zriaďovacej listiny zostávajú nezmenené. 

 

 

     III. 

 

1. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, dva pre zriaďovateľa a jeden pre  Centrum 

sociálnych služieb – Chmelinec a je neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej listiny ev. č. 

2007/004498 schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa               

28. 02. 2007  uznesením č. 176/2007. 
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2. Dodatok   schválilo   Zastupiteľstvo   Trenčianskeho   samosprávneho   kraja   dňa  31.03.2014 

uznesením číslo ........./2014, účinnosť nadobúda 01.04.2014. 

   

V Trenčíne dňa 31.03.2014                                                          

 

 

 Ing. Jaroslav Baška  

 predseda 

 

 

 


