
 

 

Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb pre dospelých v  Moravskom Svätom Jáne     
Tabuľka č. 1 

              SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján        

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021    (v zmysle § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)    

            

Položka Domov sociálnych služieb Špecializované zariadenie zariadenie zariadenie   služba   
*) úplný text položky ambulantný týždenný celoročný ambulantny týždenný celoročný pre  podporovaného rehabilitačné včasnej SPOLU 
    uvedený v prílohe pobyt pobyt pobyt pobyt pobyt pobyt seniorov bývania stredisko intervencie v € 
a) mzdy, platy a OOV * 0,00 0,00 740 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 820,00 
b) poistné *     266 229,00               266 229,00 

c) tuzem. cestov. náhrady *     150,00               150,00 
d) energie *     92 112,00               92 112,00 
e) materiál *     167 046,00               167 046,00 
f) dopravné *     1 631,00               1 631,00 
g) rutinná údržba *     26 656,00               26 656,00 
h) nájomné *     95,00               95,00 
i) výdavky na služby *     39 421,00               39 421,00 

j) výdav. na bež. transfery *     8 096,00               8 096,00 
k) odpisy *     31 245,00               31 245,00 

SPOLU v € 0,00 0,00 1 373 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 373 501,00 

            

            

kapacita podľa registra  0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

            

VÝPOČET priemeru: Nemeniť tabuľku je nastavený vzorec !         

            

Priemer EON/1.mes./1 PSS ############## ############## 1 144,58 #DELENIENULOU! #DELENIENULOU! #DELENIENULOU! #DELENIENULOU! #DELENIENULOU! ############## ############## 1 144,58 

            
Dátum: 15.2.2022           
Vypracoval: Vidovičová           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
            



Príloha k tabuľke č. 1           

              

              

              

Ekonomicky oprávnené náklady v mysle § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociánych službách:  
                           
a) mzdy, platy a OOV - vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrojvnaní podľa osobitného predpisu  
b) poistné - na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne pistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie   
     platené zamestnávateom 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 inteiérov,          
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 užívanéna 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.                    
              

               

               

                

              
 

 

 

 

 

 

 



       Tabuľka č. 2  

Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne  

  SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján     
SKUTOČNÉ BEŽNÉ VÝDAVKY,  EON  A  PRÍJMY Z ÚHRAD OD prijímateľov sociálnej služby  za rok 2021 

         

         

Zariadenie Počet prij. soc. služby Bežné výdavky  BV Ekonom. oprávnené EON Skutočné príjmy Príjmy 

druh služby/ kapacita mesačný skutočnosť priemer náklady za r. 2021 priemer z úhrad od klientov priemer 

pobyt podľa priemer za rok 2021 na 1 PSS 
(v zmysle tabuľky  č. 

1) na 1 PSS za r. 2021 na 1 PSS 

  registra r. 2021 celá suma v € na 1 mes. celá suma v € na 1 mes. celá suma v € na 1 mes. 
DSS - 
ambulantná 0     #########   ##########   ######### 

DSS - týždenná 0     #########   ##########   ######### 

DSS - celoročná 100 92,5 1 426 228,00 1 188,52 1 373 501,00 1 144,58 239 257,00 199,38 

ŠZ - ambulantná 0     #########   ##########   ######### 

ŠZ - týždenné 0     #########   ##########   ######### 

ŠZ - celoročná 0     #########   ##########   ######### 

ZpS (DD) 0     #########   ##########   ######### 

Zar. podpor. bývania 0     #########   ##########   ######### 

Rehabilit. stredisko 0     #########   ##########   ######### 
Služba včasnej 
intervencie 0     #########   ##########   ######### 

Spolu 100 92,5 1 426 228,00 x 1 373 501,00 x  239 257,00 x 

         
mesačný priemer za rok 2021 = priemer prijímatelov soc. služby  v r. 2021 na 1 mesiac   

         

Nemeniť tabuľku je nastavený vzorec !     Priemer sa počíta z kapacity ! 

         

         
Dátum: 15. 2. 2022      
Vypracoval: Vidovičová      
Kontakt: 034/7770581      

 


