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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
dňa 15. februára 2023 

 

 

K bodu: K bodu: Návrh VZN Mesta Nemšová 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 neskorších VZN. 

                

Spracoval:   Ing. Rudolf KÚKEL, PhD., prednosta MsÚ 

Predkladá:  Ing. Rudolf KÚKEL, PhD., prednosta MsÚ 

 

Materiál obsahuje:  Dôvodovú správu  

   Návrh VZN 

Počet výtlačkov:  21 
Rozdeľovník:   členovia MsZ – 13 x  

primátor mesta 

prednosta 

                         MsÚ - hlavná kontrolórka 

                       MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 

                       MsÚ - odd. výstavby  

                       MsÚ - odd. finančné a správy majetku mesta 

                       VPS - vedúci VPS, m.p.o. 

                        MsÚ - archív 
 

Prerokované: 

a) na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku pri MsZ dňa ................... o výsledku bude 

informovať predseda komisie, 

b) na zasadnutí komisie sociálno – zdravotnej dňa ................. o výsledku bude informovať predseda 

komisie, 

 

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 webovej stránke mesta. Prípadné pripomienky k návrhu VZN budú predložené na 

rokovanie MsZ. 
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 

 

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  

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NEMŠOVÁ 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. 

 



Dôvodová správa 

 
k bodu: Návrh VZN Mesta Nemšová 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 neskorších VZN. 

 

 

CSS Nemšová zabezpečuje pre svojich prijímateľov sociálnej služby stravovanie 

dodávateľským spôsobom, nakoľko nedisponuje vlastnou kuchyňou. Dňa 24.1.2023 bola 

vysúťažená zmysle zákona o VO služba - strava pre Centrum sociálnych služieb, ktorá sa bude 

poskytovať od 3.3.2023 do 29.2.2024. Strava bude dodávaná v nasledujúcom období 

spoločnosťou Gastro Service, a.s. a oproti minulému obdobiu dôjde k miernemu zvýšeniu cien 

u  jednotlivých druhov stravy, a to nasledovne: 

 

Racio strava:  

 

Platba klienta za stravu v CSS za 30 dní bola doposiaľ – 232,80 €, nová platba bude 248,40 €, 

čo predstavuje nárast o 6,7%, (navýšenie platby o 15,60 €) 

 

Dia strava: 

 

Platba klienta za stravu v CSS za 30 dní bola doposiaľ – 258,60 €, nová platba bude 276,60 €, 

čo predstavuje nárast o 7,0%, (navýšenie platby o 18,00 €) 

 

Ostatné diéty (celia, HIS, bezlaktózová): 

 

Platba klienta za stravu v CSS za 30 dní bola doposiaľ – 258,60 €, nová platba bude 278,40 €, 

čo predstavuje nárast o 7,66%, (navýšenie platby o 19,80 €) 

 

 

Nárast cien poskytovanej stravy je priamoúmerný k rastu starobných dôchodkov klientov CSS 

Nemšová. 

 

 

Vypracoval: PhDr. Erik Trenčan, Ing. Rudolf KÚKEL, PhD. 

 


