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K bodu: Návrh VZN Mesta Nemšová č. .... /2021, 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 a v znení 
VZN č. 3/2019 
 
Spracoval:   PhDr. Erik Trenčan vedúci CSS 
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Rozdeľovník:     členovia MsZ – 13 x  
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          MsÚ – hlavná kontrolórka  
  MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 
         MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta 
           MsÚ – oddelenie výstavby    

 
Prerokované:   
a) na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku  dňa  ......11.2021 stanovisko predloží 

predseda komisie na rokovaní MsZ  
b) na zasadnutí komisie sociálno – zdravotnej dňa. ......11.2021, 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 
internetovej stránke mesta.   
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

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 záväzného nariadenia Mesta Nemšová č.    /2021, 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 
v znení VZN č. 3/2019 

 
 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa k zmene VZN 

 

Návrh VZN Mesta Nemšová č. .... /2021, 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 a v znení 
VZN č. 3/2019 
 
Návrh VZN sa týka hlavne zmien v systéme stravovania klientov CSS, kedy bol v októbri 2021 
v zmysle verejného obstarávania vysúťažený dodávateľ stravovania pre CSS Nemšová, 
s ktorým bola následne podpísaná Zmluva o príprave a dodávke stravy. Nakoľko je potrebné 
reflektovať na zmeny v systéme stravovania z hľadiska klientov (rôzne poruchy trávenia, 
prijímania a vstrebávania), je potrebné vedieť zabezpečiť každému klientovi podľa jeho 
individuálnych potrieb vhodný typ stravovania. Preto sme požadovali aj od stravovacej 
prevádzky, aby bola schopná reflektovať na tieto potreby a v zmysle zmluvy poskytujeme teraz 
široké portfólio rôznych typov požadovanej stravy.  
 
Tiež vypúšťame z VZN o sociálnych službách bod, ktorý sa týkal poskytovania opatrovateľskej 
služby – obedy pre seniorov do domácnosti, nakoľko už pominuli dôvody zabezpečovania 
obedov z Vetropacku Nemšová, ktorí dotoval stravovanie bývalých zamestnancov podniku, ale 
táto služba už zanikla. 
 
Z príloh VZN o sociálnych službách, vypúšťame zmluvy o sociálnych službách pre Zariadenie 
opatrovateľskej služby a tiež pre Opatrovateľskú službu – terénnu z dôvodu, že zmluvy sa 
priebežne aktualizujú a menia v závislosti na nových podmienkach poskytovania. 
 
 
Vypracoval: PhDr. Erik Trenčan,  
dňa 29.10.2021 
 


