
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

Č. spisu: TSK/2015/02993-1 

NÁVRH 

D o d a t o k   č. 5 

k Zriaďovacej listine 

Centrum sociálnych služieb – KOLONKA, 

 J. Smreka č. 486, 020 01 Púchov - Kolonka, IČO: 00632368 

 

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 

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 

 

s účinnosťou od 01.06.2015 Zriaďovaciu listinu Centrum sociálnych služieb – 

KOLONKA, (ďalej len „CSS - KOLONKA“), J. Smreka č. 486, 020 01 Púchov - 

Kolonka, IČO: 00632368, ev. č. 2007/004499 schválenú Zastupiteľstvom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28. 02. 2007 uznesením č. 177/2007, 

v znení Dodatku č. 1 schváleného Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho 

kraja uznesením č. 847/2009 zo dňa 26. 08. 2009, Dodatku č. 2 schváleného 

Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 463/2012 zo dňa 

31.10.2012, Dodatku č. 3 schváleného Zastupiteľstvom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja uznesením č. 686/2013 zo dňa 28. 10. 2013 a Dodatku č. 4 

schváleného Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 

84/2014 zo dňa 31. 03. 2014 takto: 

 

I. 

V Čl. I bod 1 sa vkladá odsek: 

„- 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. a má 

zdravotné postihnutie, ktorým je najmä organický psychosyndróm ťažkého stupňa.“ 



 
 

V Čl. 1 bod 2 sa vkladá veta: 

„V špecializovanom zariadení sa poskytuje pobytová sociálna služba ako celoročná.“ 

V Čl. 1 bod 3 sa vkladá odsek: 

„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 – pracovná terapia, záujmová činnosť, 

c) utvárajú podmienky - na úschovu cenných vecí.“ 

V Čl. I bod 4 sa v texte vypúšťa slovo „ženy“ a dopĺňa sa druhý odsek s textom 

„- 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. a má 

zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie a organický 

psychosyndróm ťažkého stupňa.“ 

 

       II. 

Ostatné články v zriaďovacej listine zostávajú nezmenené. 

 

III. 

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

pre CSS – KOLONKA a je neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej listiny, ev. č. 

2007/004499 schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

dňa 28.02.2007 uznesením č. 177/2007. 

 

2. Dodatok č. 5 schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 

18.05.2015 uznesením č. ......./2015,  s účinnosťou od 01. 06. 2015. 

 

 

V Trenčíne, 18.05.2015 

 

         Ing. Jaroslav Baška 

          predseda  

 


