PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI MESTA POPRAD ZA ROK 2021

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia nocľaháreň, práčovňa, stredisko osobnej hygieny
Forma sociálnej služby: pobytová
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021

€

a)

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

91 285,90

b)

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom

31 242,78

c)

Tuzemské cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

19 868,40

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

7 616,23

f)

Dopravné

g)

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich
častí a riešenia havarijných stavov

3 368,67

h)

Nájomné a prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov a 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

15 379,20

i)

Výdavky na služby

13 844,34

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 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

0,00

0,00

403,36

2 684,40

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 spolu

185 693,28

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jedno miesto/mesiac

442,13 €

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 najneskôr do konca apríla
príslušného rozpočtového roka.

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI MESTA POPRAD ZA ROK 2021

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Forma sociálnej služby: ambulantná
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021

€

a)

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

88 251,13

b)

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom

33 853,97

c)

Tuzemské cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

7 879,79

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

3 774,49

f)

Dopravné

0,00

g)

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich
častí a riešenia havarijných stavov

0,00

h)

Nájomné a prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov a 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

0,00

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

0,00

k)

Odpisy hmotného 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

0,00

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 spolu

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jedno miesto/mesiac

0,00

28 461,24

162 220,62

540,74 €

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 najneskôr do konca apríla
príslušného rozpočtového roka.

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI MESTA POPRAD ZA ROK 2021

Druh poskytovanej sociálnej služby: Denné centrá
Forma sociálnej služby: ambulantná
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021

€

a)

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania 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

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 a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich
častí a riešenia havarijných stavov

h)

Nájomné a prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov a 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

0,00

k)

Odpisy hmotného 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

0,00

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 spolu

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa/mesiac

0,00
238,65
0,00
15 157,31
1 682,17
0,00
624,39
24,00

8 335,44

26 061,96

2,85 €

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 najneskôr do konca apríla
príslušného rozpočtového roka.

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI MESTA POPRAD ZA ROK 2021

Druh poskytovanej sociálnej služby: Opatrovateľská služba
Forma sociálnej služby: terénna
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021

€

a)

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

829 734,97

b)

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom

301 433,50

c)

Tuzemské cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

1 543,18

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

2 723,47

f)

Dopravné

g)

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich
častí a riešenia havarijných stavov

h)

Nájomné a prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov a 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

68 589,41

j)

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

15 692,12

k)

Odpisy hmotného 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

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 spolu

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jednu hodinu

0,00

0,00
79,72
0,00

0,00

1 219 796,37

10,15 €

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 najneskôr do konca apríla
príslušného rozpočtového roka.

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI MESTA POPRAD ZA ROK 2021

Druh poskytovanej sociálnej služby: Prepravná služba
Forma sociálnej služby: terénna
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021

€

a)

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania 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

c)

Tuzemské cestovné náhrady

0,00

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

0,00

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

f)

Dopravné

g)

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich
častí a riešenia havarijných stavov

0,00

h)

Nájomné a prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov a 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

0,00

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

0,00

k)

Odpisy hmotného 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

0,00

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 spolu

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jeden kilometer

15 751,50
5882,80

57,49
2 560,79

891,07

25 143,65

2,94 €

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 najneskôr do konca apríla
príslušného rozpočtového roka.

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI MESTA POPRAD ZA ROK 2021

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov s kapacitou 97 miest
Forma sociálnej služby: pobytová
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021

€

a)

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

650 859,89

b)

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie
a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom

277 892,02

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 a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h)

Nájomné a prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac
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

52 117,92

j)

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

13 931,63

k)

Odpisy hmotného 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
a na tom mieste zhodnotenie najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké
sa v tom čase prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého
druhu alebo porovnateľné veci

42 786,17

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 spolu

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jedno miesto/mesiac

0,00
83 328,88
148 591,32
3 156,17
34 072,74
0,00

1 306 736,72

1122,63

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 najneskôr do konca apríla
príslušného rozpočtového roka.

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI MESTA POPRAD ZA ROK 2021

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov s kapacitou 35 miest
Forma sociálnej služby: pobytová
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021

€

a)

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

237 083,66

b)

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie
a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom

115 349,32

c)

Tuzemské cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

25 158,23

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

52 281,18

f)

Dopravné - odpad

1 138,83

g)

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

6 189,31

h)

Nájomné a prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac
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 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
a na tom mieste zhodnotenie najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké
sa v tom čase prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého
druhu alebo porovnateľné veci

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 spolu
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jedno miesto/mesiac

0,00

0,00

25 069,52
5 026,88

28 120,72

495 417,65
1 179,57

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 najneskôr do konca apríla
príslušného rozpočtového roka.

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI MESTA POPRAD ZA ROK 2021

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby
Forma sociálnej služby: pobytová
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021
a)

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania 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

€
257 655,83

115 655,83

c)

Tuzemské cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

18 820,98

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

29 617,66

f)

Dopravné

6 441,00

g)

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

1 915,82

h)

Nájomné a prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac
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 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
a na tom mieste zhodnotenie najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké
sa v tom čase prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého
druhu alebo porovnateľné veci

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 spolu
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jedno miesto/mesiac

0,00

0,00
28 725,36

4308,75

40 462,75

503 271,44
1 397,98

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 najneskôr do konca apríla
príslušného rozpočtového roka.

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI MESTA POPRAD ZA ROK 2021

Druh poskytovanej sociálnej služby: Denný stacionár
Forma sociálnej služby: ambulantná
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021
a)

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu

€
44 377,46

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

c)

Tuzemské cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

5 500,86

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

9 872,69

f)

Dopravné - odpad

2 147,00

g)

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h)

Nájomné a prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac
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

8 943,94

j)

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

1 436,25

k)

Odpisy hmotného 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
a na tom mieste zhodnotenie najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké
sa v tom čase prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého
druhu alebo porovnateľné veci

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 spolu
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jedno miesto/mesiac

17 729,75
0,00

638,55
0,00

13 487,60

104 134,11
867,78

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 najneskôr do konca apríla
príslušného rozpočtového roka.

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI MESTA POPRAD ZA ROK 2021

Druh poskytovanej sociálnej služby: Jedáleň – stravovanie dôchodcov
Forma sociálnej služby: ambulantná
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021 (01-06)
a)

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu

€
93 504,83

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

c)

Tuzemské cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

f)

Dopravné - odpad

4 290,00

g)

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

2 466,72

h)

Nájomné a prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac
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

43 855,24
0,00
20 569,31
164 630,58

0,00

i)

Výdavky na služby

15 142,09

j)

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

10 475,13

k)

Odpisy hmotného 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
a na tom mieste zhodnotenie najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké
sa v tom čase prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého
druhu alebo porovnateľné veci

16 873,66

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 spolu
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa/mesiac

371 807,56
132,22

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 najneskôr do konca apríla
príslušného rozpočtového roka.

