
Dôvodová správa: 
 

 
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ukladá od 1.1.2012 povinnosť 
zamestnávať výlučne opatrovateľky/opatrovateľov, ktorí sú kvalifikovaní. Všetci zamestnanci 
mesta vykonávajúci opatrovateľskú službu budú k 1.1.2012 túto podmienku spĺňať a je ich 
potrebné zaradiť do platovej triedy a platového stupňa podľa ich kvalifikácie, s čím sú spojené 
zvýšené výdavky mesta na zabezpečovanie výkonu opatrovateľskej služby. Z uvedeného 
dôvodu bolo nutné pristúpiť aj k návrhu na zvýšenie príjmovej časti rozpočtu – zvýšeniu 
sadzby za 1 hodinu opatrovateľskej služby na 1 euro.  

V súčasnosti je plat opatrovateľky vo výške minimálnej mzdy t.j. 317 €, náklady na 
hodinovú mzdu opatrovateľky vrátane povinných odvodov zamestnávateľa sú 2,28 €. Úhrada 
za opatrovateľskú službu v terajšej výške 0,83 € za hodinu prestavuje 36,4 % z týchto 
nákladov. Po zaradení do platového stupňa a triedy sa ich plat zvýši na 348,50 €, náklady na 
hodinovú mzdu opatrovateľky sa teda zvýšia na 2,7 €. Úhrada za opatrovateľskú službu vo 
výške 1 €/hodina  by predstavovala 37 % z týchto nákladov.   

V súčasnosti mesto zamestnáva 75 opatrovateliek, z toho 54 spĺňa kvalifikačné 
predpoklady, počet opatrovaných je 94.  

Uznesením Komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej pri MsZ v Seredi zo dňa 
25.10.2011 bolo odporučené Mestskému zastupiteľstvu v Seredi schváliť zmeny Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby.   

   
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 16/2011, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2009 bol predložený na 
pripomienkovanie Komisii sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej pri MsZ v Seredi a 
Legislatívno-právnej  komisii pri  MsZ. 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 16/2011, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2009 bol vyvesený na úradnej tabuli 
mesta Sereď   a zverejnený spôsobom obvyklým, v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 


