
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 

V Močenku dňa 26. 09. 2018                                              Číslo: 5 

                                                                                      Por. č.: 1  
 

Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok  

 

 
 

U Z N E S E N I E č. 5.1 – V./OZ/2018 
 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 26. 09. 2018. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami 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  

a ustanovení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov 

 
 

s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou prítomných poslancov 
 

 

VZN Obce Močenok č. 05/2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o spôsobe určenia úhrady,  

výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v rámci 
opatrovateľskej služby 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

 

 
Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 
3. VZN Obce Močenok č. 05/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013  

o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby 
poskytované v rámci opatrovateľskej služby 



Dôvodová správa 

 

Návrh VZN Obce Močenok č. 05/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o spôsobe určenia 

úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby 

bol zverejnený na úradnej tabuli, webovej stránke obce a na elektronickej úradnej tabuli od 24.08.2018 

do 10.09.2018. 

 

Vo VZN sa v §4 ruší pôvodné znenie ods. 4 a 6 a nahrádza sa novým textom: 

4. Po zaplatení úhrady musí osobe, ktorej sa opatrovateľská služba poskytuje, zostať z jeho 

príjmu najmenej 1,65 násobok životného minima určeného pre jednu fyzickú osobu 

ustanovenej §2 zákona č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

- vysvetlenie – každý rok sa mení výška životného minima a to je potrebné zohľadniť  

aj vo VZN, ktoré pôvodne uvádzalo 1,3 násobok životného minima 

- doplnilo sa aj odvolanie na konkrétny zákon 

 

6. Výška úhrady za hodinu poskytovanej služby je 1,50 €. 
- vysvetlenie- pôvodné znenie uvádzalo: Výška úhrady za hodinu poskytovanej služby je 50 % ceny 

práce opatrovateľky vykonávajúcej opatrovateľskú službu. 

Nakoľko sa občania často chodili informovať na obecný úrad, aká je vlastne cena práce opatrovateľky, 

navrhujeme jasne definovať sumu za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby 

 


