PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI MESTA POPRAD ZA
ROK 2020

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 2020

€

a)

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

82 190,82

b)

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

27 094,59

c)

Tuzemské cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

17 848,80

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

8 320,68

f)

Dopravné

0,00

g)

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

30,28

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

9 372,01

i)

Výdavky na služby

10 355,99

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

152,46

2 684,40

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 spolu

158 050,03

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa/mesiac

376,31 €

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 2020

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov s kapacitou do 40 miest
Forma sociálnej služby: pobytová
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020

€

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

28 836,35

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

37 348,05

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

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 2020 spolu

Priemerné ekonomický oprávnené náklady na jedného prijímateľa/mesiac

287 235,79
99 808,35
0,00

0,00
16 373,97

0,00
27 711,90
1 844,17

14 153,68

513 312,26

1 222,17 €

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 2020

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov s kapacitou do 100 miest
Forma sociálnej služby: pobytová
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020

€

a)

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

667 287,08

b)

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

240 066,67

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

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 2020 spolu

Priemerné ekonomický oprávnené náklady na jedného prijímateľa/mesiac

63,80
90 699,21
219 034,33
0,00
10 782,44
0,00

68 555,25
7 111,06

37 378,18
1 340 978,02

1 152,04 €

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 2020

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby
Forma sociálnej služby: pobytová
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020

€

a)

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

313 196,15

b)

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

110 255,48

c)

Tuzemské cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

20 919,25

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

40 950,14

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

0,00

0,00
930,43

0,00

i)

Výdavky na služby

22 256,49

j)

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

1 722,97

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 2020 spolu

Priemerné ekonomický oprávnené náklady na jedného prijímateľa/mesiac

39 019,49
549 250,40

1 525,70 €

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 2020

Druh poskytovanej sociálnej služby: Denný stacionár
Forma sociálnej služby: ambulantná
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020

€

a)

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

50 184,05

b)

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

17 283,76

c)

Tuzemské cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

5 958,96

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

2 399,56

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

0,00

0,00
30,44

0,00

i)

Výdavky na služby

550,84

j)

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

601,67

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 2020 spolu

Priemerné ekonomický oprávnené náklady na jedného prijímateľa/mesiac

12 712,09

89 721,37

747,69 €

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 2020

Druh poskytovanej sociálnej služby: Jedáleň – stravovanie dôchodcov
Forma sociálnej služby: ambulantná
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020
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

€
187 628,84
68 559,92
0,00
26 497,71
173 331,95
0,00
3 540,14

0,00

i)

Výdavky na služby

9 948,74

j)

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

2 282,50

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 2020 spolu

Priemerné ekonomický oprávnené náklady na jedného prijímateľa/mesiac

20 581,83

492 371,63

44,65 €

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 2020

Druh poskytovanej sociálnej služby: Denné centrá
Forma sociálnej služby: ambulantná
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020

€

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

181,28
21 275,34
947,09
00,-564,60

2 819,70

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

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

00,--

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 spolu

Priemerné ekonomický oprávnené náklady na jedného prijímateľa/mesiac

10 297,50

36 085,51

3,82

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 2020

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Forma sociálnej služby: ambulantná
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020

€

a)

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

79 319,27

b)

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

29 341,75

c)

Tuzemské cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

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

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 2020 spolu

Priemerné ekonomický oprávnené náklady na jedného prijímateľa/mesiac

0,00
6 085,16
625,26

29 185,55
1 935,29

0,00

146 492,28

488,31 €

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 2020

Druh poskytovanej sociálnej služby: Opatrovateľská služba
Forma sociálnej služby: terénna
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020

€

a)

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

733 303,72

b)

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

253 422,29

c)

Tuzemské cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

1 842,19

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

1 091,63

f)

Dopravné

00,--

g)

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

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

00,--

i)

Výdavky na služby

60 297,78

j)

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

21 789,97

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 2020 spolu

Priemerné ekonomický oprávnené náklady na jednu hodinu

-

00,--

1 071 747,58

8,70 €

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 2020

Druh poskytovanej sociálnej služby: Prepravná služba
Forma sociálnej služby: terénna
Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020

€

a)

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

13 116,77

b)

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

4 780,41

c)

Tuzemské cestovné náhrady

00,--

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

00,--

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

f)

Dopravné

1 096,94

g)

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

2 287,95

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

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

00,--

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 spolu

Priemerné ekonomický oprávnené náklady na jeden kilometer

185,01

00,--

873,34

22 340,42

2,95 €

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.

