Rekonštrukcia Domka pokračuje druhou etapou
Úplná obnova zariadenia sociálnych služieb má byť ukončená do 30. júna budúceho roku.
KOŠICE, 25.07.2015
(http://kosice.korzar.sme.sk/c/7931516/rekonstrukciadomka-pokracuje-druhou-etapou.html). Obnova
Domova sociálnych služieb (DSS) DOMKO v Parku
mládeže v Košiciach vďaka čerpaniu finančných
prostriedkov zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu
pokračuje druhou etapou.
Ako informovala Katarína Jantošovičová z Košického
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samosprávneho kraja (KSK), práce vykonáva firma DAG
Slovakia a úplná obnova zariadenia sociálnych služieb má byť ukončená do 30. júna budúceho roku.
Časť prác už ukončili
Prvá etapa riešila rekonštrukciu súčasného objektu DSS a jeho nadstavbu o jedno podlažie. Vytvoril sa
tým priestor na poskytovanie pobytovej služby – týždenného pobytu pre desať klientov.
Druhá etapa - prístavba objektu s kuchyňou, jedálňou s kapacitou sto miest, ktorú bude slúžiť aj ako
spoločenská miestnosť, a administratívnymi priestormi, bola rozdelené na dve časti.
Prvá časť zahŕňala technológiu práčovne, odpojenie od existujúcej plynovej prípojky, elektrickú
prípojku, parkovisko, pešie komunikácie a prístupovú komunikáciu s parkovacími miestami pre
obyvateľov sídliska pri zariadení Domko.
Táto etapa je už zrealizovaná a klienti a zamestnanci zariadenia sú vo vynovených priestoroch od
októbra 2014.
V druhej časti sa počíta s dostavbou kuchyne, jedálne, interiéru, plynovodnej prípojky, pešej
komunikácie, ihriska, altánku. Zrealizuje sa aj výsadba v parku spolu s drobnou architektúrou.
Župa uhradí zhruba 400-tisíc eur
„V procese verejného obstarávania sa oproti plánu podarilo usporiť vyše 133 000 eur. Vďaka úspore a
kurzovému rozdielu (švajčiarsky frank vs. euro) je k dispozícii okolo 200 000 eur, ktoré bude možné
použiť na financovanie druhej časti. Verejnou súťažou bola vygenerovaná cena pre úspešného
dodávateľa DAG Slovakia vo výške 614 90 eur. Rozdiel okolo 400-tisíc eur uhradí Košický
samosprávny kraj zo svojich zdrojov,“ uviedla Jantošovičová.
Po dokončení rekonštrukcie v celom rozsahu prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci zariadenia
získajú plnohodnotný priestor budovy, ale aj upravenú a bezpečnú záhradu pre športové a rekreačné
využitie svojich hendikepovaných klientov.

