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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dodatok č. 2 k ZRIAĎOVACEJ LISTINE zo dňa 12.12.2012  

účinnej od 1.1.2013 
 
Mesto Nemšová ako zriaďovateľ v súlade s § 11 ods. 4 písm. l zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade 
so zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 488/1991 
o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  a na základe 
uznesenia MsZ č. .... /2018 zo dňa 07.11.2018 vydáva tento  

 
Dodatok č. 2 k ZRIAĎOVACEJ LISTINE  

 
Centra sociálnych služieb, Odbojárov 7, Nemšová  

 
Mení sa text bodu 6 nasledovne: 
 
6.  Vymedzenie základných činností:  
       Celé zariadenie je zložené zo štyroch účelových zariadení sociálnej starostlivosti: 

1. Zariadenie opatrovateľskej služby  
2. Útulok  
3.  Opatrovateľská služba  – je zriadená od 1.4.2013 

 
Tieto zariadenia tvoria celok – jedná sa teda o integrované zariadenia sociálnej starostlivosti, 
ktoré zahŕňa a bude slúžiť pre širší okruh klientely. 
 
6.1. Zariadenie opatrovateľskej služby 
Zariadenie opatrovateľskej služby je určená pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby ak jej nemožno poskytovať opatrovateľskú službu. 
V ZOS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie 
a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky pre úschovu cenných vecí.. 
 
6.2.  Útulok 
V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo 
nemôže doterajšie bývanie užívať. V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne 
poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv a utvárajú sa podmienky na vykonávanie 
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 
záujmovú činnosť. 
 
6.3.  Opatrovateľská služba  
Táto sociálna služba sa poskytuje terénnou formou. Zariadenie poskytuje sociálnu službu 
fyzickej osobe, ktorá: 
   a)  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa     



        prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, 
   b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju  
       domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych  
        službách. 
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č.4. Minimálny rozsah úkonov 
sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupnu odkázanosti 
fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ 
sociálnej služby s príjmateľom sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní 
sociálnej služby. 
 
 
Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 08. novembra 2018. 
 
 
 
 
 
 

Ing. František Bagin 
primátor mesta 

 
  

 
 
 
 
 
 


