
Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov  SENICA   Tabuľka č. 1       

              

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 (v zmysle § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)     

Položka Domov sociálnych služieb Špecializované zariadenie Zariadenie         

*) úplný text položky ambulantný týždenný celoročný ambulantný celoročný pre seniorov SPOLU       

    uvedený v prílohe pobyt pobyt pobyt pobyt pobyt   v €       

a) mzdy, platy a OOV *     760868,05   120244,74 403173,54 1 284 286,33       

b) poistné *     279801,81   44218,02 148260,42 472 280,25       

c) tuzem. cestov. náhrady *     0   0 0 0,00       

d) energie *     126684,04   20020,56 67127,76 213 832,36       

e) materiál *     278981,83   44089,5 147829,5 470 900,83       

f) dopravné *     2650,59   421,26 1412,46 4 484,31       

g) rutinná údržba *     38657,28   6108,27 20480,67 65 246,22       

h) nájomné *     850,59   132,09 442,89 1 425,57       

i) výdavky na služby *     49748,97   7864,71 26369,91 83 983,59       

j) výdav. na bež. transfery *     3560,53   567,63 1903,23 6 031,39       

k) odpisy *     3810,03   599,76 2010,96 6 420,75       

SPOLU v € x x 1 545 613,72 x 244 266,54 819 011,34 2 608 891,60       

              

Počet prijímateľov v r. 2018 – 
kapacita podľa registra x x 210 x 30 80 320       

              

Priemer EON/1.mes./1 klient x x 613,34 x 678,52 853,14 679,40       

              

Dátum: 6.2.2019              

Vypracoval: Janotková, Máčalková, Mgr. Valúšková           

              



              

              

              

        Tabuľka č. 2      

Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov  SENICA       

              

              

SKUTOČNÉ BEŽNÉ VÝDAVKY,  EON  A  PRÍJMY Z ÚHRAD OD KLIENTOV za rok 2018        

              

              

Zariadenie Počet klientov 
Bežné 

výdavky  BV Ekonom. oprávnené EON 
Skutočné 

príjmy Príjmy     

druh služby/   stav mesačný skutočnosť priemer náklady za r. 2018 priemer 
z úhrad od 

klientov priemer     

pobyt kapacita k priemer za rok 2018 1 kl/1 mes. (v zmysle tabuľky  č. 1) 1 kl/1 mes. za r. 2018 1 kl/1 mes.     

    31.12. r. 2018 celá suma v €   celá suma v €   celá suma v €       

DSS - ambulantná 0                     

DSS - týždenná 0                     

DSS - celoročná 210 182 188 1 545 613,72 613,34 1 545 613,72 613,34 538 394,90 213,65     

ŠZ - ambulantná 0   0                 

ŠZ - celoročná 30 33 29 244 266,54 678,52 244 266,54 678,52 77 698,65 215,83     

ZpS (DD) 80 102 100 819 011,34 853,14 819 011,34 853,14 271 259,73 282,56     

Spolu 320 317 317 2 608 891,60 x 2 608 891,60 x  887 353,28 x     

              

              

Dátum: 6.2.2019              

Vypracoval: Janotková, Máčalková, Mgr. Valúšková           

              



              

              

              

Ekonomicky oprávnené náklady v mysle § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:       

              

a) mzdy, platy a OOV vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu       

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie       

     platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)       

c) tuzemské cestovné náhrady,             

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie,             

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,         

f) dopravné,               

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov,      

h) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky,        

     náradia a materiálu  najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu  na dohodnutý účel      

    veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci,            

i) výdavky na služby              

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej      

    pracovnej  neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu          

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje      

    a odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a  nebytové priestory užívané      

    na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného,       

    za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci.      
 


