
Návrh VZN:  

Zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta:           4. mája 2022.  

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie do:          14. mája 2022.  

  

Mesto Nemšová na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)  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.     /2022, 

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 
 

 

 
Článok 1  

a) Vo VZN č. 4/2018 sa mení v článku 7 Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu 
v zariadení opatrovateľskej služby, bod 4, 5, 6, 7 nasledovne: 

 
4. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby je stanovená pre stupne odkázanosti II. až VI. a prijímateľ platí úhradu pri 

úkonoch sebaobsluhy na deň a prijímateľa v zariadení vo výške 0,00 Eur. 

5. Výška úhrad za ubytovanie je stanovená nasledovne: 

  2 lôžková izba .................................... 10,00 Eur/osoba/deň 
  1 lôžková izba .................................... 11,00 Eur/osoba/deň 

V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej 
miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia 
obytnej miestnosti a príslušenstva spoločných priestorov a vecné plnenia spojené 
s bývaním. 

 
6. Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne: 

 a) Racionálna celodenná strava 7,76 € s DPH/deň v členení: 
  raňajky  0,60 € 
  desiata  0,34 € 
  obed   3,72 € 
  olovrant  0,34 € 
  večera   2,76 € 
 
 
 
 



 b) Diabetická strava 8,62 € s DPH/deň v členení 
  raňajky  0,60 € 
  desiata  0,44 € 
  obed   3,72 € 
  olovrant  0,44 € 
  večera   2,76 € 
  druhá večera  0,66 € 

 c) Bezlepková (celiatická) diéta 8,62 € s DPH/deň v členení 
  raňajky  0,60 € 
  desiata  0,44 € 
  obed   4,14 € 
  olovrant  0,44 € 
  večera   3,00 € 

 d) Histamínová (HIT) diéta 8,62 € s DPH/deň v členení 
  raňajky  0,60 € 
  desiata  0,44 € 
  obed   4,14 € 
  olovrant  0,44 € 
  večera   3,00 € 
 
 e) Bezlaktózová (bezmliečna) diéta 8,62 € s DPH/deň v členení 
  raňajky  0,60 € 
  desiata  0,44 € 
  obed   4,14 € 
  olovrant  0,44 € 
  večera   3,00 € 

Výška úhrady za stravovanie za mesiac sa určuje podľa počtu odobratých jedál 
v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

7. Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne je stanovená na 

0,00 Eur/deň. 

b) Vo VZN č. 4/2018 sa dopĺňa a vkladá v článku 7 Výška úhrady za poskytovanú 
sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, bod 11 a 12 nasledovne: 

 

11. Výška úhrady za ďalšie činnosti na deň a prijímateľa v zariadení je stanovená vo 

výške  0,00 Eur. 

12. Neprítomnosťou v zariadení sa rozumie pobyt prijímateľa v zdravotníckom 

zariadení alebo iný dôvod (neprítomnosť na základe vopred oznámenej 

neprítomnosti). V týchto prípadoch prijímateľ platí v plnej výške len úhradu za 

ubytovanie. 

 
 
 
 
 



Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

13. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo Nemšová dňa 

...................2022 uznesením č. ..................... 

 

14. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 

 

15. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta na vydanie úplného znenia 

VZN č. 4/2018.  

 

      V Nemšovej                                           .......................................................................... 
                                    Miloš Mojto  
                         primátor mesta Nemšová 


