
M E S T S K Ý   Ú R A D    V    T R E N Č Í N E   
 ________________________________________________________________ 

 

Mestské zastupiteľstvo        Trenčín, 19.05.2011  

V Trenčíne  

 

N á v r h   

  

na ukončenie prevádzkovania nocľahárne  

a nízkoprahového denného centra Sociálnymi službami  

Mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, Trenčín  
 

          

 

Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
MUDr. Stanislav Pastva     na osobitnej prílohe  

Člen Mestskej rady v Trenčíne                  

     

Spracovali:       
JUDr. Katarína Mrázová                 

poverená vedením útvaru právneho a matriky 

Ing. Zdenka Tvrdá        

poverená vedením útvaru sociálnych vecí       

  

Vyjadrenie Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku:   
- na zasadnutí dňa 26.04.2011 odporučila schváliť pozastavenie výkonu 

prevádzkovania  nocľahárne a nízkoprahového denného centra Sociálnymi službami 

Mesta Trenčín, m.r.o. od 30.04.2011 do 31.10.2011 

 

Vyjadrenie Mestskej rady:   
na zasadnutí dňa 03.05.2011 prijala uznesenie č. 4, ktorým: 

A) odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne ukončiť prevádzkovanie 

nocľahárne a nízkoprahového denného centra Sociálnymi službami Mesta Trenčín, 

m.r.o.. Piaristická 42, Trenčín, ktorých zriadenie bolo schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 685 zo dňa 15.11.2010 

 

B) odporúča primátorovi mesta Trenčín Mgr. Richardovi Rybníčkovi pripraviť projekt 

problematiky starostlivosti o bezdomovcov v meste Trenčín s účinnosťou od 

01.11.2011. 

 
 

 

 

 

 

V Trenčíne, 10.05.2011 
 



 

 

Dôvodová správa: 

 
     Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 15.11.2010 schválilo 

zriadenie a prevádzkovanie  nocľahárne,  vytvorenie nízkoprahového denného centra 

a terénnej sociálnej služby – streetworku Sociálnymi službami Mesta Trenčín, m.r.o., 

Piaristická 42, Trenčín a to od 01.01. 2011.  

 

    Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne vykonal v zariadení nocľahárne 

a nízkoprahového centra (Trenčín, Soblahovská 65) štátny zdravotnícky dozor, počas 

ktorého boli v uvedenom zariadení zistené viaceré nedostatky znemožňujúce 

prevádzkovanie týchto sociálnych služieb. Nedostatky uvedené v stanovisku 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne zo dňa 19.01.2011 nie je 

možné toho času odstrániť.  

 

 Komisia sociálnych vecí odporučila na svojom zasadnutí pozastavenie výkonu 

týchto služieb. Vzhľadom ku skutočnosti, že prevádzkovanie nocľahárne a 

nízkoprahového denného centra Sociálnymi službami Mesta Trenčín, m.r.o. nebolo 

uvedené do prevádzky so schválenou registráciou, odporúča Mestský úrad v Trenčíne 

nielen prerušenie prevádzkovania nocľahárne a nízkoprahového denného centra na dobu 

určitú, ale odporúča úplne ukončenie tejto činnosti k 30.4.2011 s tým, že v prípade, ak 

by sa v budúcnosti uvažovalo s opätovným zavedením týchto činností, bude prijaté 

o tejto skutočnosti nové uznesenie. S týmto návrhom sa stotožnila aj Mestská rada 

v Trenčíne, s tým, že odporučila primátorovi, aby pripravil projekt problematiky 

starostlivosti o bezdomovcov v meste Trenčín s účinnosťou od 01.11.2011. 

 

  

Návrh na uznesenie: 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

a) ukončuje  

k 30.4.2011 prevádzkovanie  nocľahárne a nízkoprahového denného centra 

Sociálnymi službami Mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, Trenčín, ktorých 

zriadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  č. 685 

zo dňa  15.11.2010. 

b) odporúča  

primátorovi mesta Trenčín Mgr. Richardovi Rybníčkovi pripraviť projekt 

problematiky starostlivosti o bezdomovcov v meste Trenčín s účinnosťou od 

01.11.2011. 

 

 
 

 


