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DODATOK č.26

k zriad'ovacej listine zo dňa31.12.t996
subjektu: Detský domov Komárnoo sídlo: Mieru 3, Komárno 945 01,
rčo: ssozssss
1. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateť v zmysle ust. § 73 ods. l písm. c)
zákona č. 30512005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane deti a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 305/2005
Z.z.") zriaďuje dňom 0L07.20I1 detské domovy a detské domovy pre maloletých bez
sprievodu a ako orgán pfislušný podfa § 4 ods. 6 písm. a) štvrtého bodu zákona NR SR č.
45312003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych veci, rodiny a služieb
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov vydáva
tento dodatok.

2. Podta zákona ě, 6112018 Z. z., ktorýrn sa mení a dopíňa zákon č. 30512005 Z. z. sa
v zmysle ust. § 100w: ,,Zariadenie sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately, ktoré
plní k 1. januáru 2019 podmienky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v centre podťa zákona účinnéhood 1. apfila2018, je od I. januára2019
centrum." a vnadváznosti na ust. § 45 ods. l sa od 01.01.2019 menia detské domovy na
centrá pre deti a rodiny.

3.

Na zák|ade vyššieuvedeného sa póvodný názov subjektu:
,,Detský domov Komárno"
mení na nový názov nasledovne:

,rCentrum pre deti a rodiny Komárno"
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnynr zástupcom zriad'ovatefa,

účinnost'dňa 01 .01.2019 astáva sa neoddelitel'nou súčasťouzriaďovacej listiny
31.12,1996 v znení jej neskorších dodatkov.

zo

dňa

5. Tie ustanovenia predmetnej zriaďovacej listiny nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú

nad'alej v platnosti.
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Ing. Marián Valentovič, MBA
generálny riaditel'
a generálny tajomník služobného úradu

