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PRIEMERNÉ BEŽNÉ VÝDAVKY, PRIEMERNÉ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ PRÍJMY, EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK
2020
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Závažná Poruba
Poskytovateľ

Obec Závažná Poruba

Druh poskytovanej sociálnej služby

domov sociálnych služieb
a zariadenie pre seniorov

Forma sociálnej služby

pobytová

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za opatrovateľskú službu v zmysle
ustanovenia § 77 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní
Priemerné bežné výdavky na jedného prijímateľa sociálnej služby za mesiac
Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za mesiac na jedného prijímateľa
sociálnej služby
Priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku od MPSVR SR na jedného prijímateľa
sociálnej služby

1 240,37 €
541,80 €
507,52 €

Ekonomicky oprávnené náklady určené podľa § 72 ods. 5 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 za
rozpočtový ROK 2020
A)

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

B)

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie ap ovinné príspevky na
starobné dôchodkové sporenie

C)

tuzemské cestovné náhrady

D)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

E)
F)

výdavky na materiál
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

I)

výdavky na služby

J)

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

K)

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom
poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka

207 557,32 €
68 995,18 €
0,00 €
13 976,55 €
14 340,52 €
365,23 €
1 324,05 €
853,14 €
56 487,92 €
0,00 €
8 210,88 €

Spolu ekonomicky oprávnené náklady

372 110,79 €

Výška prijatých úhrad od klientov

162 538,64 €

Výška prijatých úhrad podľa §78a zákona č.448/ Z.z. o sociálnych službách

152 256,00 €

Výška dotácie na lieky podľa §4 ods.3 NV SR č. 103/2020 Z.z.v znení NV SR č. 301/2020 Z.z.

780,00 €

Výška dotácie na odmeny podľa §11a NV SR č. 103/2020 Z.z.v znení NV SR č. 271/2020 Z.z.

8 492,00 €

