
PRIEMERNÉ  EKONOMICKY  OPRÁVNENÉ  NÁKLADY  

ZA  ROK  2021 

za sociálne služby (obedy) poskytované 

v jedálni Domu SČK v Spišskej Sobote 

 

 

EON 
2021 Názov položky/podpoložky Priemerná výška EON 

na 1 obed 
Celkové EON 

za rok 2021 

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

1,32 88 379,35 

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) 

0,46 30 837,48 

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 0,09 6 041,46 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

0,87 58 138,46 

f) dopravné 0,14 9 618,14 

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

0,03 1 839,79 

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 

0,06 4 036,97 

i) výdavky na služby 0,07 4 991,50 

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

0,00 310,03 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 
predpisov 

0,02 1 382,54 

  SPOLU    3,06 205 575,72 

 

 

 

Poznámka:  

V súlade s § 72 ods. 20 písm. b) 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 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 najneskôr do konca apríla príslušného 

rozpočtového roka. 


