
CELKOVÉ  EKONOMICKY  OPRÁVNENÉ  NÁKLADY  ZA  ROK  2021 

za poskytované sociálne služby 

 

EON  
2021 Názov položky/podpoložky 

Jedáleň Dom 
SČK 

Jedáleň 
Banícka          

(06-12/2021) 

Zariadenie 
opatrovateľskej 

služby 

Požičovňa 
zdravotníckych 

pomôcok 

Prepravná 
a 

asistenčná 
služba 

SPOLU 

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

88 379,35 60 665,18 140 154,23 0,00 4 321,78 293 520,54 

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) 

30 837,48 20 778,21 51 117,97 0,00 1 515,70 104 249,36 

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 35,50 35,50 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 6 041,46 11 036,58 11 975,05 0,00 0,00 29 053,09 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

58 138,46 56 669,46 25 648,85 5 620,50 20,27 146 097,54 

f) dopravné 9 618,14 2 088,23 1 629,37 0,00 1 271,08 14 606,82 

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

1 839,79 1 990,07 811,01 0,00 0,00 4 640,87 

h) 

nájomné za prenájom nehnuteľností 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 

4 036,97 98,50 878,50 0,00 0,00 5 013,97 

i) výdavky na služby 4 991,50 7 470,93 7 404,27 0,00 220,00 20 086,70 

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

310,03 168,07 406,91 0,00 48,31 933,32 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 
predpisov 

1 382,54 2 698,50 317,00 0,00 0,00 4 398,04 

  SPOLU    205 575,72 163 663,73 240 343,16 5 620,50 7 432,64 622 635,75 

 

Poznámka: V súlade s § 72 ods. 20 písm. a) 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, je poskytovateľ sociálnej služby povinný zverejniť priemerné ekonomicky oprávnené náklady za 

predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka. 


