
Návrh VZN: Zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta:  31.01.2023 

          Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:   13.01.2023 

Všeobecne záväzné nariadenie zverejnené na úradnej tabuli dňa:   .................. 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od:    .................. 

 

 

Mesto Nemšová na základe § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a zákona 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 

vydáva pre územie mesta Nemšová toto 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. ....../2023 

ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady 

za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Nemšová v znení VZN č. 8/2018, VZN č. 3/2019, VZN č. 3/2021, VZN č. 6/2021, VZN  

č. 8/2022 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

 

1. Vo VZN č. 4/2018 v znení neskorších zmien a doplnkov sa mení v článku 7 Výška 

úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, bod  6 

a bod 10 nasledovne: 

 

6. Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne: 

 a) Racionálna celodenná strava 8,28 € s DPH/deň v členení: 

  raňajky  0,70 € 

  desiata   0,36 € 

  obed   3,94 € 

  olovrant  0,36 € 

  večera   2,92 € 



 b) Diabetická strava 9,22 € s DPH/deň v členení 

  raňajky  0,70 € 

  desiata   0,48 € 

  obed   3,94 € 

  olovrant  0,48 € 

  večera   2,92 € 

  druhá večera  0,70 € 

 c) Bezlepková (celiatická) diéta 9,28 € s DPH/deň v členení 

  raňajky  0,70 € 

  desiata   0,48 € 

  obed   4,44 € 

  olovrant  0,48 € 

  večera   3,18 € 

 d) Histamínová (HIT) diéta 9,28 € s DPH/deň v členení 

  raňajky  0,70 € 

  desiata   0,48 € 

  obed   4,44 € 

  olovrant  0,48 € 

  večera   3,18 € 

 

 e) Bezlaktózová (bezmliečna) diéta 9,28 € s DPH/deň v členení 

  raňajky  0,70 € 

  desiata   0,48 € 

  obed   4,44 € 

  olovrant  0,48 € 

  večera   3,18 € 

Výška úhrady za stravovanie za mesiac sa určuje podľa počtu odobratých jedál v príslušnom 

kalendárnom mesiaci. 

 



10. Prijímateľ  sociálnej služby, ktorý bol umiestnený v zariadení opatrovateľskej  služby  ako 

„samoplatca“ (podľa § 51a zákona o sociálnych službách) bude platiť plnú výšku ekonomicky 

oprávnených nákladov. Mesto Nemšová zverejňuje na webovom sídle: css-nemsova.sk 

priemerné ekonomicky oprávnené náklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., §72, ods.20  

najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka.  

V tomto  prípade sa nevykonáva posudková činnosť.  

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením číslo ............... Mestského 

zastupiteľstva v Nemšovej dňa ...............  

 

2.Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom ...............  

      

V Nemšovej, dňa ............... 

 

 

 

 

        JUDr. Miloš Mojto 

               primátor 


