
EKOMOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2020

NÁZOV ORGANIZÁCIE
ADRESA
DRUH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
FORMA POSKYTOVANEJ SLOCIÁLNEJ SLUŽBY
POČET MESIACOV POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ROKU
KAPACITA ZARIADENIA PODĽA REGISTRA POSKYTOVATEĽOV SS
SKUTOČNÁ OBSADENOSŤ - PRIEMERNÝ POČET KLIENTOV
POLOŽKY CELKOVÉ EON 

SOCIÁLNEJ 
SLUŽBY ZA ROK V 
EURO

EON / MESIAC / 
KLIENT PODĽA 
KAPACITY V 
EURO

EON / MESIAC / 
KLIENT PODĽA 
SKUTOČNEJ 
OBSADENOSTI    
V EURO

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného 
predpisu, 38) 567 622,19 591,27 637,77
Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a 
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené 
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 195 630,19 203,78 219,81
Tuzemské cestovné náhrady 71,19 0,07 0,08
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 44 185,01 46,03 49,65
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 220 748,45 229,95 248,03
Dopravné 0,00 0,00 0,00
Výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej 
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 17 116,47 17,83 19,23
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 37 263,35 38,82 41,87
Výdavky na služby 143 481,69 149,46 161,21
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného 
predpisu, 20) odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu, 39 12 271,26 12,78 13,79
Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 
predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho 
ako účtovná jednotka; 33c) 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 83 174,00 86,64 93,45
EON SPOLU 1 321 563,80 1 376,63 1 484,88
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Služby pre seniorov n. o.
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