
 

Dôvodová správa 

 

1. Všeobecná časť 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov § 11 písm. h) zriaďuje, 

zakladá, zrušuje a kontroluje právnické osoby. 

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom Centra sociálnych služieb – Bôrik, 

(ďalej len „CSS – Bôrik“) Žltá 319/25, 972 13  Nitrianske Pravno,  IČO: 00648710. 

2. Osobitná časť 

CSS – Bôrik poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb, 

špecializovanom zariadení a v zariadení podporovaného bývania, pričom miestom 

poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb a špecializovanom 

zariadení je Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno a miestom poskytovania sociálnej 

služby v zariadení podporovaného bývania je Vyšehradné č. 874, 972 13 Nitrianske 

Pravno. 

Budova zariadenia vo Vyšehradnom je určená pre 16 prijímateľov sociálnej služby.  

Hlavným zámerom bolo vytvorenie zariadenia podporovaného bývania pre 

prijímateľov sociálnej služby vo veku 16 -62 rokov, ak tieto osoby sú odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný 

život.  

Pod dohľadom na účely poskytovania sociálnej služby sa rozumie usmerňovanie 

a monitorovanie fyzickej osoby  pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov 

starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít.  

Vzhľadom na polohu Vyšehradného nastal problém na zabezpečenie  primeranej 

socializácie a možnosti akéhokoľvek  začlenenia do bežného života.  

V predchádzajúcom období sa v uvedenom zariadení poskytovala sociálna služba 

v domove sociálnych služieb cca 20 prijímateľom sociálnej služby. Znížením kapacity 

došlo k navýšeniu nákladov na prijímateľov sociálnej služby. Napriek tomu, že 

celkové EON CSS – Bôrik  613,86 Eur sú podpriemernou hodnotou priemerných 

ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sú vo výške 654,98 Eur  poukazuje sa na 

vysoké finančné náklady súvisiace s prevádzkou budovy Vyšehradné, najväčšou 

položkou sú práve energie.  

Z uvedeného dôvodu sa navrhuje možnosť využitia budovy v areáli CSS – Bôrik, Žltá 

319/25, Nitrianske Pravno na presťahovanie a zabezpečenie sociálnej služby 

v zariadení podporovaného bývania pre prijímateľov sociálnej služby.  Pre 



prijímateľov sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania narastá možnosť 

začlenenia sa do bežného života,  hlavne z dôvodu blízkosti mesta Nitrianske 

Pravno. U týchto fyzických osôb je predpoklad zamestnania sa a riešenia 

jednoduchých životných situácii samostatne pod dohľadom, čo z dôvodu polohy 

budovy vo Vyšehradnom je značne obmedzené.  

Zároveň sa predpokladá úspora finančných nákladov na prevádzku zariadenia vo 

Vyšehradnom, ako aj možnosť efektívnejšieho využitia personálu.  

Na základe vyššie uvedeného predkladáme návrh Dodatku č. 5 k ZL CSS – Bôrik, 

v ktorom upravujeme miesto poskytovania sociálnej služby a navrhujeme ukončenie 

poskytovania sociálnej služby vo Vyšehradnom k 01.01.2015.  

 


