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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 

A) S c h v a ľ u j e  
Dodatok komunitný plánu  rozvoja sociálnych služieb mesta Nemšová na roky  2018 -2022 
 

Dôvodová správa  

  
Zákon 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 (ďalej len 
„zákon o sociálnych službách“), ukladá povinnosť mestám a obciam vypracovať komunitný 
plán sociálnych služieb, v zmysle § 83 predmetného zákona, ktorý musí vychádzať a byť 
v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb. Nakoľko sa zmenili národné 
priority rozvoja sociálnych služieb a prišli do platnosti nové na roky 2021 – 2030, je potrebné 
dodatkovať KPSS mesta Nemšová a zosúladiť ho s národnými prioritami. Po schválení 
v mestskom zastupiteľstve pôjde dokument na schválenie na Trenčiansky samosprávny kraj 
(TSK) s ktorým musí byť v súlade. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb je jedným 
z nástrojov plánovania sociálnych služieb, ktorý vypracúva mesto s ohľadom na miestne 
špecifiká a potreby obyvateľov vo svojom územnom obvode. 



Predložený vypracovaný Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Nemšová je 
dlhodobý strategický dokument vypracovaný na obdobie rokov 2018 – 2022. Dokument 
analyzuje stav poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode, požiadavky prijímateľov 
sociálnych služieb a spracováva sociologické a demografické údaje. Určuje ciele a priority 
rozvoja sociálnych služieb, časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia 
komunitného plánu sociálnych služieb. 

Komunitný plán sociálnych služieb je verejne dostupným, legislatívne záväzným 
dokumentom, zároveň je to dokument otvorený potrebám občanov mesta, participácii 
poskytovateľov sociálnych služieb, priebežne aktualizovateľný s cieľom efektívneho napĺňania 
stanovených cieľov. 

Návrh Dodatku Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Nemšová bol 
zverejnený na úradnej tabuli mesta Nemšová pred rokovaním MsZ. K návrhu neboli 
k dnešnému dňu uplatnené žiadne pripomienky. 
 


