
Dôvodová správa 

Dôvodom na zmenu  VZN je určenie úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady  

za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok. 

Pri výpočte zvýšenia platieb klientov sa vychádza z výpočtu ekonomicky oprávnených 

nákladov ( EON) za predchádzajúci kalendárny rok. 

Nakoľko platby klientov a štátna dotácia na klienta a mesiac nedosahujú výšku EON, z toho 

dôvodu pristupujeme k zmene platieb klientov. 

Platbu klientov navyšuje v priemere o 72,3615,- Eur na klienta a mesiac. 

Pri úhrade za bývanie navrhujeme  zvýšiť dennú sadzbu úhrady za užívanie 1 m² podlahovej 

plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti o 0,10 Eur na klienta a mesiac. 

Úhrada za ubytovanie zahŕňa:  

 ubytovanie ( poskytnutie bývania v obytnej miestnosti, užívanie spoločných priestorov 

a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním) 

 vybavenie obytnej miestnosti ( stále lôžko, spoločný stôl, stolička pre každého 

ubytovaného, skriňa, nočná lampa, nádoba na odpad, matrac, plachta, poduška a obliečka, 

prikrývka a obliečka) 

 príslušenstvo obytnej miestnosti ( WC, kuchynka, kúpeľňa) 

 spoločné priestory ( spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, kaplnka) 

 

Platba na klienta v priemere za bývanie je navýšená o 51,3615 na klienta a mesiac. 

 

2. Výška úhrady za ubytovanie v domove dôchodcov na deň na občana sa určí ako súčin 

dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva 

obytnej miestnosti a spoločných priestorov a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti  

a príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré občan užíva. 

 

3. Denná sadzba úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva 

obytnej miestnosti sa mení na 0,30 Eur. 

 

4.Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť 

podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom klientov, ktorí túto podlahovú plochu 

obytnej miestnosti užívajú.   

 

   Úhrada za ubytovanie v kalendárnom mesiaci na občana sa určuje ako 30-násobok výšky 

úhrady za ubytovanie podľa § 4. 

 

Pri úhrade za upratovanie navrhujeme zvýšiť platbu o 0,70 € na osobu  a deň.  

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

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

 

Platba na klienta v priemere za upratovanie je navýšená o 21,00 na klienta a mesiac. 

 

 



Podstatným dôvodom nedostatku finančných prostriedkov je každoročná valorizácia miezd, 

ktorá je síce z časti zohľadnená v štátnej dotácii, ale táto nepostačuje na pokrytie miezd 

a odvodov, takže zariadenie musí prispievať na mzdy a odvody zamestnancov aj z vlastných 

príjmov. 

Mzdy a odvody za rok 2019 predstavujú sumu 308 546,- Eur ( štátna dotácia 195264,-  

za rok 2019) 

Predpokladané mzdy a odvody na rok 2020 predstavujú sumu 361 116,- Eur, ( štátna dotácia 

221208,- Eur za rok 2020) čo predstavuje navýšenie o 52 570,- Eur ( tarifný plat, odvody, 

príplatky za nočné, sviatky soboty a nedele, zmennosť, príplatok za riadenie). 

K zlej finančnej situácii neprispieva ani stav budovy, ktorej sa zariadenie nachádza 

/netesniace okná a dvere/ a pre veľkú vlhkosť budovy je potrebné neustále maľovanie najmä 

prízemia budovy čo vyplýva aj zo zákona ( každoročné maľovanie kuchyne, jedálne a každý 

druhý rok ostatné priestory. 

Finančné prostriedky boli v priebehu roka použité na úhradu nasledovných výdavkov: mzdy, 

odvody, plyn, elektrika, vodné-stočné, odborná prehliadka výťahu, revízia a kontrola 

hasiacich prístrojov, odborná prehliadka nízkotlakových kotlov, čistenie a kontrola komínov, 

činnosť technika BOZP a PO, služby v oblasti civilnej obrany, elektrikárske práce, stolárske 

práce, opravy umývačky riadu, práčok, el. sporáka, výťahu, odber kuchynského odpadu, 

poplatok za komunálny odpad ,údržba výpočtovej techniky, elektroinštalačný materiál, 

potraviny, čistiace potreby, kancelársky potreby, PHM, zákonné poistenie, havarijné 

poistenie, poistenie budovy, telefóny, programové zabezpečenie. 

 

           Dodržiavame všetky zákony vychádzajúce zo zmluvy Reg. číslo : 1447/2019-

M_ODFSS zo dňa 28.1.2019 uzavretej medzi MPSVaR SR a obcou Močenok a finančné 

prostriedky používame výhradne na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov v rozsahu 

ustanovených zákonom o sociálnych službách. Čiže ide o hospodárne, efektívne, účinné 

a účelné použitie finančných príspevkov podľa zákona o rozpočtových pravidlách, zákona 

o účtovníctve, zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

Zmeny v cenníku za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána 

Močenok navrhujeme od 1.2.2020. 

V Močenku dňa 6.1.2020 

 

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

                        Ing. Erika Horváthová, ekonóm DD Milosrdného samaritána Močenok 

 


