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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 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Mesta Nemšová č. 3/2019 

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 

 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 

1. Vo VZN č. 4/2018 sa mení v Článku 2. Konanie vo veciach odkázanosti na sociálnu 
službu ods. 10 nasledovne: 

10. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje mesto 

Nemšová prostredníctvom organizačnej zložky Centrum sociálnych služieb, Odbojárov 7, 

Nemšová (ďalej len „CSS Nemšová“), ktorý eviduje a vedie celú spisovú agendu. Rozhodnutia 

o odkázanosti na opatrovateľskú službu zabezpečuje mesto Nemšová prostredníctvom CSS 

Nemšová. 

 

2. Vo VZN č. 4/2018 sa mení v Článku 3. Opatrovateľská služba a výška úhrady, ods. 9 
a 10 nasledovne: 

9. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená v sume 1,90€ za jednu hodinu. V 

prípade poskytovania opatrovateľskej služby prostredníctvom projektu – Podpora 

opatrovateľskej služby je výška úhrady v sume 1,70€ za jednu hodinu. 

10. V prípade donášky obedov, rozsah a výška úhrady za opatrovateľskú službu môže byť 

znížená na ½ hodinu a v sume 1,00€ za ½ hodinu. 



 

3. Vo VZN č. 4/2018 sa mení v Článku 7. Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu 
v zariadení opatrovateľskej služby, ods. 7 a 10 nasledovne: 

7.  Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne je stanovená na 1,80€/deň. 

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: 1.070,74€/mesiac. V tomto prípade sa nevykonáva posudková činnosť. 

  

 

4. Vo VZN č. 4/2018 sa mení Článok 10. Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu 
v útulku v ods. 2 a 3 nasledovne: 

2. Mesačné úhrady za sociálne služby poskytované v útulku sú nasledovné: 

1- lôžková izba ..........................................90,00€/mesiac/osoba 

2 - lôžková izba  

(obsadená 1 klientom) ................................95,00€/mesiac/osoba 

(obsadená 2 – mi klientmi) .........................48,00€/mesiac/osoba 

 

3. Mesačné úhrady za sociálne služby poskytované v útulku v prípade, že klient nespĺňa 

podmienky článku 9 ods. 1 a v zariadení sú voľné ubytovacie kapacity sú nasledovné: 

1 – lôžková izba .......................................150,00€/mesiac/osoba 

2 – lôžková izba 

(obsadená 1 klientom) ...............................160,00€/mesiac/osoba 

(obsadená 2 – mi klientmi) ......................... 80,00€/mesiac/osoba 

 

 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením číslo 124 Mestského 

zastupiteľstva v Nemšovej dňa 21.11.2019 

 

2.Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020. 

        

V Nemšovej, dňa 21.11.2019 

 

 

        JUDr. Miloš Mojto 

               primátor 


