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Centrum sociálnych služieb (CSS), Odbojárov 7, Nemšová bolo zriadené na základe 
Zriaďovacej listiny Okresným úradom v Trenčíne dňa 24.07. 1996, ktorú následne mesto 
Nemšová zrušilo a vydalo dňa 12.12.2012 nové znenie. 
V zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 
prešli s účinnosťou od 01.07. 2002 v súlade s článkom VIII § 112 d odstavec 1 a § 112 f 
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec 
a na VÚC práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov sociálnej pomoci z Okresného 
úradu v Trenčíne, Centrum sociálnych služieb, Odbojárov 7, Nemšová na mesto Nemšová. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších  zmien doplnkov, zákona č.369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov  po prerokovaní na riadnom zasadaní MsZ  dňa 
07.11.2018 uznesením č.  .../2018 

 
 

schvaľuje 
 
 

Dodatok č. 2 k ŠTATÚTU CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
NEMŠOVÁ zo dňa 1.6.2012 

 
 
V ČASTI PRVEJ   ÚVODNÉ USTANOVENIA     

A)  sa mení text v ods. 1 Článku 2 Druh forma a obsah CSS  nasledovne 
            1.Druhy, forma, rozsah  poskytovaných sociálnych služieb CSS 
            Celé zariadenie je zložené zo štyroch účelových zariadení sociálnej starostlivosti: 
               1.1   Zariadenie opatrovateľskej služby podľa §36 zákona o sociálnych službách 
               1.2  Útulok podľa §26 tohto zákona 
               1.3. Opatrovateľská služba – je zriadená od 1.4.2013 
 

    Tieto zariadenia tvoria celok – jedná sa teda o integrované zariadenia sociálnej  
    starostlivosti, ktoré zahŕňa a bude slúžiť pre širší okruh klientely. CSS neposkytuje  
    svoje služby občanom, ktorí trpia psychickými poruchami, pod vplyvom ktorých by  
    mohli ohroziť seba, okolie, prípadne, ktorí by narúšali kolektívne spolunažívanie, ani  
    občanom, ktorí trpia infekčnými ochoreniami. 
B) Článok 4 Zariadenie núdzového bývania  sa vypúšťa. 
C) Článok 5 Útulok  sa stáva Článkom 4 
D) za Článok 4 sa vkladá Článok 5  Opatrovateľská služba s nasledovným textom: 

Táto sociálna služba sa poskytuje terénnou formou. Zariadenie poskytuje sociálnu 
službu fyzickej osobe, ktorá: 
a)  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. 
podľa   prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, 
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju  

           domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych  
službách. 
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č.4. Minimálny rozsah 
úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupnu 
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odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, 
ak sa poskytovateľ sociálnej služby s príjmateľom sociálnej služby nedohodne inak v 
zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

 
 

Ostatné ustanovenia zostávajú nezmenené.  
 

Tento Dodatok č. 2. K Štatútu schválilo MsZ na svojom rokovaní dňa 07.11.2018 uznesením 
č.  ... s účinnosťou a platnosťou od 08.11.2018. 
 

 
 
 
 

Ing. František Bagin 
primátor mesta 

 


