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Trenčín, 18. august 2016 
Trenčianska župa v lete ukončila dve rekonštrukcie zariadení poskytujúcich sociálne 
služby. Plánuje ďalšie. 
 
Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja prechádzajú investičnými zmenami, ktorých cieľom je zlepšiť vybavenosť a komfort 
klientov aj zamestnancov, odstrániť bariéry a rozšíriť portfólio služieb. 
 
Medzi prvými ukončenými projektmi v mesiaci august bola rekonštrukcia pavilónu pracovnej 
terapie v Domove sociálnych služieb (DSS) v Zemianskom Podhradí. Zateplenie 
obvodového plášťa, zateplenie stropnej konštrukcie zhora, výmena okien a vonkajších dverí 
bola realizovaná z finančných prostriedkov Environmentálneho fondu, prostredníctvom 
štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a finančných zdrojov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Vynaložené náklady na projekt, ktorého cieľom je 
zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania boli vo 
výške 62 858,33 eur. TSK uhradilo zo svojho rozpočtu 4 790 eur za zhotovenie projektovej 
dokumentácie na zateplenie a zároveň 3 142,92 eur, čo predstavuje povinnosť žiadateľa 
o dotáciu uhradiť 5% z celkovej sumy. Stavebné práce začali v júni t.r. a boli ukončené 1. 
augusta 2016. 
 
Druhým dokončeným projektom financovaného z Envirofondu je zateplenie budovy B v CSS 
LIPA v Kostolnej – Záriečí. Zateplenie fasády objektu, výmena okien a výmena dverí bola 
ukončená 9. augusta 2016. Celková suma projektu bola 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 a rekonštrukcia začala 
tiež v priebehu mesiaca jún 2016. 
 
Na dve úspešne dokončené rekonštrukcie zariadení poskytujúce sociálne služby 
nadväzuje ďalšia investícia župy. V týchto dňoch sa začína s výstavbou nového autistického 
centra v  areáli CSS DEMY v Trenčíne za 1,4 mil. eur, ktoré plánuje župa dokončiť na budúci 
rok. Špecializované zariadenie určené deťom, ktoré ukončia povinnú školskú dochádzku, bude 
poskytovať možnosť využitia ambulantnej a pobytovej sociálnej služby. 
 
Počas leta župa obstaráva dodávateľov na ďalšie opravy vo svojich zariadeniach sociálnych 
služieb. Týka sa to Centra sociálnych služieb (CSS) AVE Dubnica nad Váhom, kde sa plánuje 
inštalácia stropného zdvíhacieho zariadenia, CSS Bôrik v Nitrianskom Pravne, kde pripravujú 
vybudovanie čističky odpadových vôd. Novú terapeutickú miestnosť plánujú v CSS 
Partizánske. V štádiu VO je aj rekonštrukcia objektu 4 v CSS SLOVEN v Slávnici či príprava 
energetickej úspory budovy CSS Chmelinec v Púchove. V prievidzskom CSS Domino chystajú 
rekonštrukciu kúpeľne a výťahu  a v rámci odstraňovania bezbariérovosti budú výťahy 
nainštalované aj v CCS Jesienka v Myjave a DSS Zemianske Podhradie. 
 
Od vynaložených investícií do zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK si župa sľubuje skvalitnenie poskytovaných služieb pre klientov a lepšie 
pracovné podmienky pre zamestnancov. Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Matej Plánek, Odd. komunikácie a medzinárodných 

vzťahov Úradu TSK, matej.planek@tsk.sk, mobil: +421/ 901/ 918 137, tel. č..: 032/6555 654  

mailto:matej.planek@tsk.sk

