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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA 20.06.2018 

 

K bodu :       a)  Návrh na  zrušenie  soc. služby – Zariadenie núdzového bývania      
                      b) Návrh VZN č. . . . /2018 o rozsahu poskytovania sociálnych  služieb,  
                           sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia   
                           v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová 

Spracoval :                   Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ v Nemšovej 
Predkladá :                   Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ v Nemšovej 
Schválil:                        Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Materiál obsahuje :      1. Dôvodovú správu 
                                        2. Návrh VZN Mesta  Nemšová č. .../2017 o ochrane ovzdušia  
                                       a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Nemšová 
Počet výtlačkov :   20 
 
Rozdeľovník  :   členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                              prednostka MsÚ 
                              MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  
                              MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku  
                              MsÚ – odd. výstavby     
                              MsÚ – hlavná kontrolórka 
                              VPS -  vedúci VPS, m.p.o.   

Prerokované :   
a)  na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku pri MsZ dňa 11.06.2018, o výsledku bude 

informovať predseda komisie, 

b) na zasadnutí komisie sociálno – zdravotnej dňa 16.05.2018, komisia odporučila predkladané 

materiály schváliť, 

c) Na pracovnej porade poslancov MsZ 13.06.2018. 
             
Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta. K návrhu neboli uplatnené pripomienky. 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
 A/ schvaľuje  
1. návrh na výmaz sociálnej služby - Zariadenie núdzového bývania  z registra poskytovateľov sociálnych 

služieb vedeným Trenčianskym samosprávnym krajom     
2. VZN č. ... /2018 o rozsahu poskytovania sociálnych  služieb,  sume úhrady za sociálne služby, spôsob 

jej určenia a platenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. 
 

B/ ukladá 
prednostke MsÚ v Nemšovej: 
- zaslať Oznámenie na TSK o neposkytovaní  sociálnej služby -  Zariadenie núdzového bývania z registra 

TSK, 
- upraviť dodatkami Zriaďovaciu listinu CSS a Štatút CSS k termínu po Rozhodnutí TSK o výmaze  

sociálnej služby  Zariadenie núdzového bývania z registra TSK. 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

K bodu :       a)  Návrh na  zrušenie  soc. služby – Zariadenie núdzového bývania      
                      b) Návrh VZN č. . . . /2018 o rozsahu poskytovania sociálnych  služieb,  
                           sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia   
                           v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová 
 
 

 Sociálna služba – Zariadenie núdzového bývania v celkovej kapacite 16 klientov sa má poskytovať fyzickej 
osobe v nepriaznivej sociálnej situácii (fyzické osoby, ktoré sa do tejto sociálnej situácie dostali pre ohrozenie 
správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb), inými slovami sú 
to osoby ohrozované týraním inej fyzickej osoby. V poslednej dobe  sa takéto odchýlky v správaní obyvateľov 
mesta Nemšová nevyskytovali a v zmysle zákona č. 448/2008Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení, pokiaľ 
sa nevyužíva sociálna služba po dobu 6 za sebou idúcich mesiacov, je povinnosťou poskytovateľa tejto 
sociálnej služby požiadať o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb príslušný Vyšší územný 
celok, teda v našom prípade Trenčiansky samosprávny kraj. 
 
Voľné miesta, ktoré vzniknú výmazom tejto sociálnej služby chceme v budúcnosti nahradiť rozšírením 
primárnej celoročnej sociálnej služby CSS Nemšová – Zariadenie opatrovateľskej služby o 12 miest na 
celkovú kapacitu ZOS = 32 miest, čím sa stane zariadenie rentabilnejším z hľadiska ekonomiky 
a prístupnejším pre skutočné potreby obyvateľov nášho mesta. Zároveň týmto navýšením vytvoríme ďalšie 
pracovné miesta pre čo najväčšie pokrytie sociálnych služieb v Nemšovej. 
 
Z dôvodu výmazu sociálnej služby – Zariadenie núdzového bývania z registra poskytovateľov sociálnych 
služieb, ktorý vedie Trenčiansky samosprávny kraj, je potrebné aktualizovať VZN č. 6/2015 o rozsahu 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta 
Nemšová, v znení VZN č. 12/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2015. 

 
V Článku 1  ods. 2 písm. b je potrebné vypustiť slovo „zariadenie núdzového bývania“. 

 
V Článku 3 sa ods. 12 mení z pôvodného znenia na nasledovné znenie: Úhrada za poskytnutú službu sa 
zaplatí v hotovosti, alebo poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet za aktuálny kalendárny mesiac, 
v ktorom sa služba poskytovala, najneskôr však do 15. dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca. 

 
Článok 11 a Článok 12 je potrebné vypustiť a následne prečíslovať nasledovné články VZN č. 6/2015 
v znení neskorších zmien. 
 
V prílohe č. 1 je potrebné v Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v bode 2. Druh a forma 
sociálnej služby vypustiť možnosti: zariadenie pre seniorov a zariadenie núdzového bývania. 
 
V prílohe č. 2a  Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY – bod 3 a to:  

 
„3. Prispievateľ na úhradu, rodičia alebo deti, iná osoba (ďalej len prispievateľ)*1 
Meno a priezvisko: ..................................... 
Rodné číslo:  ..................................... 
Adresa:  .....................................  PSČ: ........................... 
*Vypisuje sa iba v prípade, ak príjem prijímateľa sociálnej služby nepostačuje na úhrade za poskytované 
sociálne služby“ 
Z dôvodu skutočnosti že zmluva o poskytovaní sociálnej služby je dokument, ktorý sa týka výlučne dvoch 
strán – prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby. Nesmie byť trojstranná. Pokiaľ 
prijímateľovi sociálnej služby nevychádza  príjem na úhradu, má byť vytvorená Zmluva o platení úhrady za 
sociálnu službu s prispievateľom na úhradu. Táto nesmie byť kumulovaná v zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby.  

 



V prílohe č. 2a  Čl. VI. PODMIENKY PLATENIA ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU sa článok 
z pôvodného znenia  mení na nasledovné znenie: Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje uhradiť 
poskytovateľovi sociálnej služby zmluvne dohodnutú sumu za poskytovanú sociálnu službu za aktuálny 
kalendárny mesiac, najneskôr do 15. dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca v hotovosti, alebo na 
bankový účet č. 25124202/0200. Platba prostredníctvom bankového prevodu na účet musí byť 
uskutočnená tak, aby boli finančné prostriedky pripísané na účet poskytovateľa sociálnej služby 
najneskôr do 15. dňa v aktuálnom kalendárnom mesiaci. 

 
V prílohe č. 2a je potrebné vypustiť na poslednej strane v zmluve o poskytovaní sociálnej služby podpis za 
prispievateľa sociálnej služby. 
 
 
Týchto zmien je veľa a preto  predkladáme  nové VZN  v ktorom sú vyššie uvedené zmeny 
spracované.  
V návrhu VZN  okrem tohto neboli  iné zmeny prevedené. Dňom účinnosti novo prijatého VZN sa ruší 
VZN č. 6/2015 o rozsahu poskytovania sociálnych  služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 
v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Nemšová vrátane dodatku. 
 
 
 
 
V Nemšovej, 04.06.2018. 
 
Vypracovala: Ing. Jurisová, prednostka MsÚ v Nemšovej 


