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Klienti v CSS - LIPA a DSS – Zemianske Podhradie sa tešia z vynovených zariadení  
 
V júni 2016 začali rekonštrukčné práce financované z Envirofondu na dvoch zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK). Vo štvrtok 29. septembra 2016 na zrekonštruovaných budovách slávnostne prestrihli 
pásku.  
 
Jedna z ubytovacích budov Centra sociálnych služieb – LIPA (CSS –LIPA) v Kostolnej – 
Záriečí je vďaka rekonštrukcii kompletne zateplená. Prebehla aj výmena okien a výmena 
dverí. Vynovenú budovu prišiel symbolicky odovzdať do užívania trenčiansky župan 
Jaroslav Baška v sprievode vedúcej oddelenia sociálnej pomoci TSK Eleny Nekorancovej 
a projektovej manažérky Márie Michaličkovej z oddelenia stratégie RR a implementácie 
projektov Úradu TSK. Výsledok rekonštrukcie si prišli obzrieť aj poslanci Zastupiteľstva TSK  
(Z TSK) Milan Berec a Tomáš Vaňo. Nechýbal ani starosta obce Miroslav Jančár. 
 
Na zateplenie budovy B boli vynaložené finančné prostriedky v hodnote 54 148,13 eur, 
pričom TSK uhradilo 5 300 eur zo svojho rozpočtu na zhotovenie projektovej dokumentácie 
na zateplenie a 2 707,14 eur, čo je úhrada 5% z celkovej sumy ako povinnosť žiadateľa 
o dotáciu z Environmentálneho fondu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky. „Som veľmi rád, že sa tento projekt podarilo uskutočniť. Zariadeniu 
sociálnych služieb to pomôže ušetriť veľké množstvo finančných prostriedkov na prevádzke 
a vykurovaní. Ušetrené peniaze sa môžu neskôr využiť napríklad na odmeny zamestnancov 
zariadenia,“ povedal župan Jaroslav Baška. 
 
Spoločne so slávnostným prestrihnutím pásky, otvorili v CSS – LIPA 2. ročník športových 
hier. Účasť na hrách bola pestrá, keďže sa ich zúčastnili zariadenia sociálnych služieb 
z Trnavského kraja, Košického kraja, dve zariadenia z Trenčianskeho kraja a zo susednej 
Českej republiky sociálne zariadenie Denní stacionář – Uherský Brod. 
 
Otvorili zrekonštruovaný pavilón pracovnej terapie v Domove sociálnych služieb 
(DSS) v Zemianskom Podhradí. 
 
Druhým projektom financovaným z Environmentálneho fondu bola rekonštrukcia pavilónu 
pracovnej terapie v DSS – Zemianske Podhradie. Rekonštrukčné práce sa týkali zateplenia 
obvodového plášťa, zateplenia stropnej konštrukcie zhora, výmeny okien a vonkajších 
dverí. Vynaložené náklady na projekt, ktorého cieľom je zvyšovanie energetickej účinnosti 
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania boli vo výške 62 858,33 eur, pričom TSK 
uhradilo zo svojho rozpočtu 4 790 eur za zhotovenie projektovej dokumentácie na 
zateplenie a zároveň 3 142,92 eur ako povinných 5% žiadateľa o dotáciu. 
 
Predseda TSK Jaroslav Baška spoločne s vedúcou oddelenia sociálnej pomoci TSK 
Elenou Nekorancovou a projektvou manažérkou Máriou Michaličkovou z oddelenia 
stratégie RR a implementácie projektov Úradu TSK prišli na obhliadku aj tohto pavilónu. 
Medzi pozvanými hosťami, ktorí sa osobne zúčastnili slávnostného prestrihnutia pásky boli 



poslankyňa Z TSK Anna Halinárová, starosta Zemianskeho Podhradia Miroslav 
Zámečník  a riaditeľky CSS - Nová Bošáca a CSS - Nové Mesto nad Váhom. 
 
„Cieľom rekonštrukcie pavilónu bolo predovšetkým znížiť tepelné straty, ochrániť obvodový 
plášť voči vonkajším vplyvom a zlepšiť celkový estetický vzhľad objektu. Realizáciou 
projektu sme prispeli aj k ochrane životného prostredia. S veľkými investičnými akciami sme 
však ešte neskončili. Začíname s rekonštrukciou elektroinštalácie hlavnej budovy 
a v budúcom roku budeme realizovať výstavbu výťahu,“ povedala riaditeľka DSS 
Zemianske Podhradie Ivana Kosová.  
 
Od vynaložených investícií si TSK sľubuje ušetrenie finančných prostriedkov, skvalitnenie 
poskytovaných služieb pre klientov a lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov.  
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