
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

 

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) je v súlade s § 81 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 (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“) zriaďovateľom 
zariadenia sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb – DEMY, Biskupická 46, 
911 04 Trenčín (ďalej len „CSS-DEMY“). 

 

II. Osobitná časť 

  

Dodatok č.3 k Zriaďovacej listine CSS – DEMY sa vydáva z dôvodu rozšírenia druhu 
poskytovaných sociálnych služieb o sociálnu službu v špecializovanom zariadení 
s cieľovou skupinou – fyzická osoba po ukončení povinnej školskej dochádzky, 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej V podľa 
prílohy č. 3 a so zdravotným postihnutím  najmä pervazívna vývinová porucha – 
autizmus. 
 
V rámci zabezpečenia dostupnosti sociálnych služieb pre občanov s týmto druhom 
zdravotného postihnutia, TSK poskytuje finančný príspevok neverejným 
poskytovateľom, u ktorých si objednáva sociálne služby. V jednom prípade ide           
o poskytovateľa, ktorý poskytuje sociálnu službu predovšetkým deťom 
v predškolskom veku so zdravotným postihnutím autizmus - ambulantnou a terénnou 
formou, v druhom prípade ide o poskytovateľa s pobytovou formou sociálnej služby 
avšak s nízkou kapacitou (6 miest). Nakoľko bol vysoký dopyt po pobytovej aj 
ambulantnej forme sociálnych služieb pre uvedenú cieľovú skupinu a  TSK nemá 
doposiaľ zriadené špecializované zariadenie určené pre tento druh postihnutia, 
začatím poskytovania sociálnej služby rozširujeme spektrum sociálnych služieb 
poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb v našej zriaďovateľskej pôsobnosti 
a reagujeme na potreby občanov kraja. 
 
Opäť tak TSK zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v kontexte so 
schválenou Koncepciou rozvoja sociálnych služieb TSK pre roky 2015-2020, kde 
jedným z cieľov samosprávneho kraja je zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb 
v súlade s potrebami komunity. 
 



Sociálna služba v špecializovanom zariadení bude poskytovaná ambulantnou 
sociálnou službou a pobytovou sociálnou službou celoročne a týždenne v priebehu 
roka 2017 v novovybudovaných priestoroch areálu CSS-DEMY pre 30 prijímateľov 
sociálnej služby. 
 
Sociálne služby budú zabezpečované novoprijatými zamestnancami – v celkovom 
počte 20 v kombinácii s pôvodnými zamestnancami.  
 
Zabezpečenie poskytovania tejto služby je v zmysle vyššie uvedeného zákona 
v kompetencii samosprávneho kraja. 
 
Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na schválenie, s účinnosťou od 01. 09. 2017, návrh Dodatku č.3 k Zriaďovacej 
listine Centrum sociálnych služieb – DEMY, Biskupická 46, 911 04 Trenčín, IČO: 
00351741, ev. č. 2007/004483 schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja dňa 28. 02. 2007 uznesením č. 244/2007. 
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