
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 – AVE, ul. Športovcov č. 
671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom. 

 
II. Osobitná časť 
  
Dodatok č.6 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – AVE, ul. Športovcov 
č. 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom sa vydáva z dôvodu: 

-  zosúladenia adresy sídla a adresy miesta poskytovania sociálnych služieb 
v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Trenčianskom 
samosprávnom kraji s centrálnym registrom adries vedenom na Ministerstve vnútra 
Slovenskej republiky  

- zrušenia dočasného miesta poskytovania sociálnej služby v domove 
sociálnych služieb na adrese: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica 

- rozšírenia o ďalší druh sociálnej služby - špecializované zariadenie.  
 
Miesta v špecializovanom zariadení (kapacita 14 miest) vzniknú transformáciou lôžok 
z domova sociálnych služieb. Špecializované zariadenie bude určené pre cieľovú 
skupinu fyzických osôb, ktoré sú odkázané  na pomoc inej fyzickej osoby a ich 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách a majú najmä telesné postihnutie. 
 
V CSS – AVE sa doteraz poskytovala sociálna služba v domove sociálnych služieb 
pre 58 prijímateľov sociálnych služieb najmä s telesným postihnutím v zmysle 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.  
 
Na  základe dopytu po sociálnej službe v špecializovanom zariadení bolo potrebné 
tieto miesta prehodnotiť a reagovať tak na potreby obyvateľov kraja. Vytvorenie 
nového druhu sociálnej služby má dopad na rozpočet, avšak výška schváleného 
rozpočtu na rok 2021 zostáva nezmenená. V rámci programového rozpočtu 
dochádza k jeho prerozdeleniu medzi dva programové prvky. Predpokladané bežné 
výdavky v špecializovanom zariadení do konca roka 2021 sú vo výške 105 400 EUR. 
 
Na základe uvedených zmien predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na schválenie, s účinnosťou od 01.07.2021, návrh Dodatku č.6 
k  Zriaďovacej  listine  Centrum  sociálnych  služieb  –  AVE, ul. Športovcov č. 
671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00632384, schválenej Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.02.2007 uznesením  č. 167/2007. 

 


