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Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov, v zmysle 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, (ďalej len zák. č. 448/2008 Z. z.) 

sa dňa 28. 09. 2016 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení  

(ďalej len „VZN“): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 13/2016 

 

O  POSKYTOVANÍ  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A VÝŠKE ÚHRADY 

V KOMUNITNOM CENTRE  OBCE  MOČENOK 

 

 

§ 1 

Základné ustanovenia 

1. Komunitné centrum obce Močenok je zriadené v súlade s § 24d zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách Obcou Močenok za účelom poskytovania sociálnych služieb. 

2. Poslaním Komunitného centra je poskytovať komplexné, odborné činnosti, iné činnosti 

a aktivity; prispieť tým k sociálnej inklúzii osôb, ktoré trpia sociálnou exklúziou alebo sú ňou 

ohrozené; a to na individuálnej, aj lokálnej úrovni. 

3. Komunitné centrum nemá právnu subjektivitu, je organizačnou súčasťou Obecného úradu 

v Močenku. 

4. Za správu komunitného centra je zodpovedný vedúci komunitného centra, ktorý riadi 

a organizuje prácu v celom komunitnom centre tak, aby sa plynule zabezpečovali všetky 

úlohy, rozvoj a kvalita poskytovaných služieb. 

5. V komunitnom centre sa sociálne služby poskytujú celoročne a to ambulantnou i terénnou 

formou. 

§ 2 

Rozsah poskytovaných sociálnych služieb v komunitnom centre 

1. V komunitnom centre sa 

      a) poskytuje: 

 sociálne poradenstvo, 

 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

 pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie 
dieťaťa do a zo školského zariadenia,  

      b) vykonáva preventívnu aktivitu, 



      c) zabezpečuje záujmovú činnosť. 

 

2. V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. 

 

3. Ciele komunitného centra: 

 podpora sociálnej inklúzie vylúčených skupín a prevencia sociálnej exklúzie, 

 prevencia sociálno – patologických javov, 

 pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie na individuálnej aj komunitnej 
úrovni, 

 znižovanie napätia medzi majoritou a minoritnou časťou obyvateľstva obce, 

 poskytovanie možností zmysluplného trávenia voľného času všetkým vekovým 
kategóriám, 

 podpora záujmových činností rôznych subskupín komunity, 

 podpora komunitného rozvoja celej obce, 

 predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine. 

§ 3 

Cenník za poskytovanie služieb v komunitnom centre 

 

1. V komunitnom centre sa sociálne služby poskytujú bezodplatne. 

 

§ 4 

Platnosť a účinnosť 
 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce 

Močenok (www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie  

na zasadnutí dňa 28. 09. 2016 a schválilo ho uznesením číslo č. 5.6 – V./OZ/2016. 

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

a účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Močenok.  

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

úrade v Močenku. 

 

 

V Močenku, 29. 09. 2016. 

 

 

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

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 

http://www.mocenok.sk/

