
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 

V Močenku dňa 29. 05. 2019                                              Číslo: 5 

                                                                                      Por. č.: 3 
 

Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracovala: Mgr. Edita LOVÁSOVÁ, riaditeľka DD Milosrdného samaritána Močenok 

 
 

 

U Z N E S E N I E č. 5.3 - III./OZ/2019 
 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 29. 05. 2019. 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe  

čl. 68 Ústavy SR, v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky  
v znení neskorších zmien a doplnkov, s použitím ustanovení zákona  

č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov a doplnkov 
 

b e r i e   na vedomie 
 

 
Návrh VZN Obce Močenok č. 06/2019 o spôsobe určenia, výške úhrady  

a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov 
Milosrdného samaritána Močenok 

 
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 28. 06. 2019. 

 

 
 

 
 

 

 
PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 

2. Návrh VZN Obce Močenok č. 06/2019 o spôsobe určenia, výške úhrady  
a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného 

samaritána Močenok 
3. Dôvodová správa 



Dôvodová správa: 
 

Dôvodom na zmenu  VZN je určenie úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady  

za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok. 

 

Pri úhrade za odborné činnosti navrhujeme pri všetkých stupňoch odkázanosti znížiť úhradu 

o 1,00 €, Nakoľko v tejto úhrade bola zahrnutá aj  úhrada za obslužné činnosti. Úhrada  

za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a úhrada za odborné činnosti 

musia byť oddelené. 

Z toho dôvodu navrhujeme úhradu za upratovanie stanoviť na deň na osobu 1€.  

Výška úhrady za upratovanie zahŕňa náklady za čistiace a dezinfekčné prostriedky, náklady 

na energie – plyn, vodu, el. energiu, vrátane časti mzdy a odvodov dvoch upratovačiek. 

 

Úhradu za:  

pranie navrhujeme stanoviť na osobu počas pracovných dní v kalendárnom mesiaci   

na 0,40 €, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na osobu počas pracovných dní v kalendárnom 

mesiaci na 0,50 €. 

 

Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zahŕňa náklady na pracie prášky, 

aviváž, náklady na energie – vodu, el. energiu, vrátane časti mzdy a odvodov pracovníčky  

v práčovni. 

 

Za služby, ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych 

služieb. Za užívanie vlastného televízneho prijímača, užívanie vlastnej rýchlovarnej kanvici 

a užívanie vlastných elektrospotrebičov (napr. PC, rádio a iné) navrhujeme poplatky 

nasledovne mesačne vo výške: 

Za užívanie vlastného televízneho prijímača 1,50 € 

Za užívanie vlastnej rýchlovarnej kanvice 2,00 € 

Za užívanie vlastných elektrospotrebičov (PC, rádio a iné) 1,00 € 

 

V celodennej stravnej jednotke je nárast nákupných cien potravín – mäsa, mliečnych 

výrobkov, zeleniny a ovocia. 

Celodenná stravná jednotka sa zvyšuje na občana a deň o 0,23 € pri racionálnej strave. 

Pri diabetickej strave ostáva cena nezmenená, pri celodennom stravovaní na občana a deň  

je suma 6,25 €. 

a) pri racionálnej strave  

 

Stravovanie v % Suroviny v € Režijné náklady Spolu v € 

Raňajky 12 0,460 0,170 0,630 

Desiata 9 0,340 0,130 0,470 

Obed 40 1,520 0,570 2,090 

Olovrant 9 0,340 0,130 0,470 

Večera 30 1,140 0,430 1,570 

Spolu 100 3,800 1,430 5,230 

 

 

 

 



b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej a špeciálnej diéte  

 

Stravovanie v % Suroviny v € Režijné náklady Spolu v € 

Raňajky 11 0,530 0,160 0,690 

Desiata 8 0,386 0,110 0,500 

Obed 40 1,928 0,580 2,500 

Olovrant 8 0,386 0,110 0,500 

Večera 27 1,301 0,390 1,690 

II. večera 6 0,289 0,080 0,370 

Spolu 100 4,820 1,430 6,250 

 

Zároveň od roku 2013, kedy sa menilo VZN sa zvýšili mzdy a odvody. Od roku 2017  

sa zvýšili mzdy o 4%, od januára 2018 sa zvýšili mzdy a odvody znova o 4% a výška 

minimálnej mzdy stúpla na 480 €. Od 1.5.2018 sa zvýšili príplatky za nočnú prácu o 5%, 

prácu v nedeľu o 20% . Od 1.1.2019 sa zvýšili mzdy a odvody o 10%, zároveň sa minimálna 

mzda zvýšila  na 520 €. Od 1.5.2019 sa zvyšujú príplatky za nočnú prácu  o 10% a prácu 

v sobotu o 25 %  a v nedeľu o 50%.  

 

Vzhľadom na rozsiahle zmeny pôvodného VZN č. 7/2013 navrhujeme vydať nové všeobecne 

záväzné nariadenie a  pôvodné VZN zrušiť spolu s jeho dodatkami. 

 

Účinnosť nového VZN navrhujeme od 1.9.2019. 

 

V Močenku dňa 15.5.2019. 

 

Vypracovala: Mgr. Edita Lovásová, riaditeľka DD Milosrdného samaritána Močenok 

                        Ing. Erika Horváthová, ekonóm DD Milosrdného samaritána Močenok 
 

 
 

 

 

Materiál odporúčame prerokovať v komisiách. 
 


