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Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a 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  

sa dňa .................. uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. xx/2021 

 
O SPÔSOBE URČENIA ÚHRADY, VÝŠKE ÚHRADY A SPÔSOBE PLATENIA 

ÚHRADY ZA SLUŢBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI OPATROVATEĽSKEJ SLUŢBY 
 

 

§ 1 

Účel Všeobecne záväzného nariadenia  

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť Obce Močenok a to: 

1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu, 

2. o povinnostiach občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla 

neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, 

3. o povinnostiach osôb, uvedených v § 72 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 448/2008 o sociálnych 

službách, platiť úhradu za opatrovateľskú službu a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode  

o úhrade s týmito osobami, 

4. o odňatí opatrovateľskej služby, o zastavení poskytovania opatrovateľskej služby, o znížení 

alebo zvýšení úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu a o neplatení úhrady  

za opatrovateľskú službu. 
 

§ 2 

Základné ustanovenia 
 

1. Opatrovateľská služba je špecializovaná činnosť na riešenie sociálnej núdze. Je možné ju 

poskytovať plnoletému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje 

pomoc inej osoby pri zabezpečovaní: 

a) nevyhnutných životných úkonov, 

b) nevyhnutných prác v domácnosti, 

c) kontaktu so spoločenským prostredím. 
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2. Nevyhnutné životné úkony sú: 

a) bežné úkony osobnej hygieny, pomoci pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune  

na vozík alebo na lôžko, 

b) kúpanie vrátane umývania vlasov, 

c) donáška obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, 

d) starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie, 

e) dohľad. 

3. Nevyhnutné práce v domácnosti sú: 

a) donáška komodít potrebných na chod domácnosti, kúrenie vo vykurovacích telesách  

a ich čistenie, 

b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti,  

c) príprava stravy a varenie, 

e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne. 

 

4. Kontakt so spoločenským prostredím sa zabezpečuje 

a) sprievodom 

- na lekárske vyšetrenie, 

- na vybavenie úradných záležitostí, 

- na kultúrne, telovýchovné a iné verejné podujatia, 

b) tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby 

- pri lekárskom vyšetrení, 

- pri vybavovaní úradných záležitostí, 

c) predčítaním pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí. 

 

5. Opatrovateľskú službu možno poskytnúť aj dieťaťu do skončenia povinnej školskej 

dochádzky za podmienok uvedených v § 31 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách.  

 

§ 3 

Zavedenie opatrovateľskej sluţby 

 

1. Obec Močenok poskytuje opatrovateľskú službu prednostne v byte občana, ktorý má trvalý 

pobyt v Obci Močenok 

2. Konanie o zavedení opatrovateľskej služby sa začína na základe písomnej žiadosti občana 

alebo na základe podnetu príbuzných alebo ošetrujúceho lekára. 

3. K žiadosti je občan povinný doložiť potvrdenie o príjme, odporúčanie ošetrujúceho lekára  

a iné doklady podľa § 74 ods. 3 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktoré sú 

podkladom na rozhodnutie o veci, napr. čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch. 

4. Rozsah opatrovateľskej služby podľa § 2 ods. 1. tohto Všeobecne záväzného nariadenia 

určí Obec Močenok rozhodnutím na základe odporúčania zdravotníckeho zariadenia  

a sociálneho šetrenia pracovníčky Obecného úradu v byte občana. 

5. Obec Močenok neposkytne opatrovateľskú službu občanovi, ktorému sa poskytuje peňažný 

príspevok na osobnú asistenciu alebo sa mu poskytuje celodenné, osobné a riadne 

opatrovanie osobou uvedenou v § 41 ods. 3 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

 

§ 4 

Úhrada za opatrovateľskú sluţbu 

 

1. Občan je povinný platiť Obci Močenok úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu,  

a to podľa príjmu a majetku. Do príjmu občana sa započítava aj zvýšenie dôchodku  

pre bezvládnosť občana, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba. 
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2. Občan je povinný platiť Obci Močenok úhradu za kalendárny mesiac, v ktorom sa mu 

opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. 

3. Úhrada v príslušnom kalendárnom mesiaci sa platí podľa skutočného počtu hodín 

poskytovaných opatrovanému na základe prepočtového listu. 

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.  

5. Ak osoba, ktorej sa opatrovateľská služba poskytuje, nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 4. 

tohto všeobecne záväzného nariadenia, prechádza táto povinnosť na rodičov a deti  

na základe uzatvorenej zmluvy s Obcou Močenok. Úhradu za sociálnu službu môže platiť 

aj iná osoba, na základe uzatvorenej zmluvy o platení úhrady za opatrovateľskú službu 

Obcou Močenok. Nezaplatená úhrada, alebo jej časť za opatrovateľskú službu je 

pohľadávkou Obce Močenok a uplatňuje sa v konaní o dedičstve.  

6. Výška úhrady za hodinu poskytovanej služby je 1,80 €. 

 

§ 5 

Všeobecné ustanovenie 

 

Pri poskytovaní opatrovateľskej služby a stanovení úhrady za poskytovanie opatrovateľskej 

služby sa primerane použije zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, 

zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. 

 

§ 6 

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.  

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Močenok sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení  

o  spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované 

v rámci opatrovateľskej služby uznieslo dňa …….. a schválilo ho Uznesením č. …………  

3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe určenia úhrady, výške 

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

sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013, ktoré bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom v Močenku dňa 27.6.2013 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018, 

ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Močenku dňa 26.9.2018. 

4. Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade  

v Močenku a na webovom sídle obce. 

 

§ 7 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 

 

 

Močenok ................. 

 

 

                                                                                          PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                                                   starosta obce 
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Dôvodová správa 

 

Dôvodom na úpravu VZN je zmena výšky úhrady za opatrovateľskú službu.  

 

Dôvody na úpravu VZN: 

- v súčasnom období je úhrada od klienta vo výške 1,50 €/hod., čo predstavuje  v priemere 

25,2 % finančnú spoluúčasť prijímateľa služby.  

 

- súčasná výška poplatkov je vzhľadom na reálne náklady neprimerane nízka,   

 

- všetky náklady spojené s poskytovaním sociálnych služieb odpočítané od úhrady od klientov 

financuje obec z vlastného rozpočtu, 

 

- ukončenie projektu zo strany európskeho sociálneho fondu – Implementačná agentúra 

MPSVR v Bratislave, ktorého financovanie skončilo 28.02.2021 - tieto finančné prostriedky 

pokrývali prevažnú časť mzdových nákladov na opatrovateľskú službu, 

 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody navrhujeme zvýšenie úhrad za opatrovateľskú službu  

za hodinu poskytovanej služby na 1,80 €. Snahou obce Močenok je i naďalej zabezpečiť pre 

obyvateľov opatrovateľskú službu v plnom rozsahu. 

 

Pri tvorbe VZN a určení výšky úhrady sme prihliadali na to, aby bola zachovaná zákonom 

stanovená ochrana príjmu vo výške 1,65 násobku životného minima.    

 

Schválením návrhu VZN sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013, ktoré bolo 

schválené Obecným zastupiteľstvom v Močenku dňa 27.6.2013 a 5/2018, ktoré bolo 

schválené Obecným zastupiteľstvom v Močenku dňa 26.9.2018. 

 


