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N Á V R H 

 

 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. xx/2020, 

 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN OBCE MOČENOK Č. 06/2019 O SPÔSOBE 

URČENIA ÚHRADY, VÝŠKE ÚHRADY A SPÔSOBE PLATENIA ÚHRADY  

ZA SLUŢBY POSKYTOVANÉ V DOMOVE DÔCHODCOV MILOSRDNÉHO 

SAMARITÁNA MOČENOK 

 

 

 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6  

ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:      27. 12. 2019 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:    27. 12. 2019 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:     27. 12. 2019 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:    27. 12. 2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:    08. 01. 2020 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

- elektronicky na adresu: sekretariat@mocenok.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ obce dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  



 
Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

 na základe § 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  

sa dňa xx.xx.2020 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení  

(ďalej len „VZN“): 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. xx/2020, 
 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN OBCE MOČENOK Č. 06/2019 O SPÔSOBE 

URČENIA ÚHRADY, VÝŠKE ÚHRADY A SPÔSOBE PLATENIA ÚHRADY  

ZA SLUŢBY POSKYTOVANÉ V DOMOVE DÔCHODCOV MILOSRDNÉHO 

SAMARITÁNA MOČENOK 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2019 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady  

a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného 

samaritána Močenok  (ďalej len „VZN“) sa mení a dopĺňa takto: 

 

1) V § 4 Výška úhrady za bývanie sa v ods. 3 mení výška úhrady za užívanie 1 m
2
 

podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti na 0,30 €. 

 

2) V § 6 Výška úhrady za upratovanie, pranie, ţehlenie, údrţba šatstva a bielizne   

sa v ods. 1 mení denná sadzba úhrady za upratovanie na 1 deň  na 1,70 €. 

 

3) V § 8 Úprava úhrady sa mení text nasledovne: 

 

Úhrada za poskytované služby v Domove dôchodcov sa upraví vždy k 1.januáru každého 

kalendárneho roka v náväznosti na percentuálny nárast inflácie, valorizácie príjmov, cenový 

nárast energií a ostatných vstupov súvisiacich so zabezpečením prevádzky poskytovania 

sociálnych služieb v domove dôchodcov. 

 

4) Dopĺňa sa § 8a Príjem iných prostriedkov s nasledovným textom: 

§8a  

Príjem iných prostriedkov 

 

Na základe § 71 ods. 1 písme. e) 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, sociálne služby v zariadení môžu byť financované z prostriedkov 

prijatých na základe dobrovoľnej písomnej darovacej zmluvy. 

 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Močenok a na webovom sídle 

obce (www.mocenok.sk ) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie  

na svojom zasadnutí dňa xx. xx. 2020 a schválilo ho uznesením č. x.x – x./OZ/2020. 

3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a účinnosť nadobúda xx.xx.2020 

4. . Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom 

úrade v Močenku. 

 

V Močenku xx. xx. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................... 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 

http://www.mocenok.sk/

