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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 

  

schvaľuje  

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nemšová na roky 2023 - 2027 
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Dôvodová správa 

 

K bodu: Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nemšová na roky 2023-2027 

 

V zmysle 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 je povinnosťou mesta mať vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb. 

CSS Nemšová podáva každoročne žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na 

financovanie ponúkaných sociálnych služieb (zariadenie opatrovateľskej služby a útulok) 

prijímateľom sociálnych služieb, bez ktorého by nemohli fungovať. Tento dotačný systém je 

podmienený vypracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb pre nasledujúce obdobie 

piatich rokov, ktorý je v súlade s dokumentom Národné priority rozvoja sociálnych služieb na 

roky 2021-2030 spracovaným Inštitútom pre výskum práce a rodiny  Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky a Odborom sociálnych služieb Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou šíriacim sa ochorením COVID-19 sa 

od apríla 2020 až do obdobia schválenia dokumentu Národné priority rozvoja sociálnych 

služieb na roky 2021-2030 prijímali a vykonávali čiastkové legislatívne zmeny vybraných 

postupov a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb; cieľom zmien bolo zabezpečiť 

kontinuitu ich poskytovania aj v čase obmedzených možností plnenia povinností zo strany 

poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj orgánov samosprávy so zameraním na ochranu života 

a zdravia aktérov sociálnych služieb (najmä prijímateľov a zamestnancov poskytovateľov 

sociálnych služieb) s účinnosťou limitovanou na obdobie trvania mimoriadnej situácie alebo po 

dobu bezprostredne po nej nasledujúcu. 

 Predložený návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nemšová ( ďalej len 

KPSS ) je dlhodobý strategický dokument na obdobie rokov 2023 – 2027, ktorý skúma, 

analyzuje a vyhodnocuje celý systém sociálnych služieb poskytovaných v územnom obvode 

mesta. KPSS sa skladá z teoretickej, analytickej a strategickej časti. Teoretická časť definuje 

termíny súvisiace s komunitným plánovaním, objasňuje legislatívnu úpravu priamo 

ovplyvňujúcu proces komunitného plánovania. Analytická časť rozoberá súčasný stav 

poskytovaných sociálnych služieb, identifikuje sociálne problémy a požiadavky prijímateľov a 

poskytovateľov sociálnych služieb a spracováva sociologické a demografické údaje. 

Strategická časť obsahuje vízie, ciele a priority rozvoja sociálnych služieb do budúcnosti so 

zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a 

finančnú vybavenosť a časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania jeho plnenia a 

aktualizácie.  

Nakoľko KPSS mesta Nemšová na roky 2018-2022, schválený uznesením MsZ č. 

411/2018 zo dňa 20. 06. 2018 v Nemšovej, je platný do konca roka 2022, predkladáme MsZ v 

Nemšovej v zmysle platnej legislatívy na schválenie Komunitný plán sociálnych služieb mesta 

Nemšová na roky 2023-2027.  

 

 

Tento Strategický dokument mesta Nemšová je možné k nahliadnutiu na Mestskom 

úrade v Nemšovej na sekretariáte primátora. 

 

 

   
V Nemšovej dňa 29.11.2022                                                                   PhDr. Erik Trenčan                                                    

 

 

 


