
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 CSS – JAVORNÍK, 018 13 

Papradno č. 12, IČO: 31202101. 

CSS - JAVORNÍK je zariadenie sociálnych služieb poskytujúce sociálne služby 27 

prijímateľom sociálnej služby v domove sociálnych služieb s ekonomicky 

oprávnenými nákladmi za rok 2014 na jedného prijímateľa sociálnej služby na 

mesiac vo výške 859,48 Eur. Trenčiansky samosprávny kraj má budovu zariadenia 

v prenájme na dobu neurčitú od Obce Papradno. 

 

2. Osobitná časť 

 

CSS - JAVORNÍK je pre TSK najnákladovejším zariadením v rámci celého kraja, 

z dôvodu nízkej kapacity a vysokých nákladov súvisiacich s prevádzkou. Nakoľko je 

budova CSS - JAVORNÍK majetkom Obce Papradno, akákoľvek prestavba, 

rekonštrukcia a modernizácia, ktorá by viedla k zníženiu nákladov a zvýšeniu 

kapacity zariadenia by bola pre Trenčiansky samosprávny kraj istým rizikom 

a neefektívnym výdavkom do budúcnosti. 

Podľa § 71 ods. 6  zákona 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 obci, ktorá zriadila 

zariadenie pre seniorov alebo obci, ktorá poskytuje sociálne služby v tomto zariadení, 

sa z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje 

finančný príspevok na financovanie sociálnej služby. V CSS - JAVORNÍK sa služby 

poskytujú takmer 93 % seniorom, ktorí sú občanmi obce, prípadne občanmi 

z blízkeho okolia, teda Trenčiansky samosprávny kraj v tomto prípade supluje funkciu 

obce a štátu a vynakladá finančné prostriedky, ktoré by mohli byť efektívnejšie 

využité. Súčasným prijímateľom sociálnej služby budú kontinuálne poskytované 

sociálne služby obcou, ktorá svoj zámer už vyjadrila na pracovnom stretnutí 

konaného dňa 18.02.2014 na  Úrade TSK.  



Na základe  uvedeného dôvodu predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

návrh na zrušenie zariadenia sociálnych služieb 
Centrum sociálnych služieb – JAVORNÍK, 018 13 Papradno č. 12,   

IČO: 31202101 k dátumu 31.12.2015 bez právneho nástupcu. 
 


