
EKOMOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2021 - ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

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 

EON / MESIAC / 
KLIENT PODĽA 
KAPACITY

EON / MESIAC / KLIENT 
PODĽA SKUTOČNEJ 
OBSADENOSTI

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu, 38) 262 851,78 952,36 1 025,48

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné 
príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu 
určenom podľa písmena a) 89 311,84 323,59 348,44
Tuzemské cestovné náhrady 25,35 0,09 0,10
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 13 948,49 50,54 54,42
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 71 905,81 260,53 280,53
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 192,81 0,70 0,75

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 36 288,00 131,48 141,57
Výdavky na služby 34 979,95 126,74 136,47

Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, 20) 
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca podľa osobitného predpisu, 39 4 701,76 17,04 18,34

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 57,35 0,21 0,22
EON SPOLU 514 263,14 1 863,27 2 006,33

21,36

Senior Care Galanta n. o.
Hodská 2378/85, 92401 Galanta

Špecializované zariadenie
pobytová - celoročná

12
23



EKOMOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2021 - ZARIADENIE PRE SENIOROV

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 

EON / MESIAC / 
KLIENT PODĽA 
KAPACITY

EON / MESIAC / KLIENT 
PODĽA SKUTOČNEJ 
OBSADENOSTI

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu, 38) 233 146,52 809,54 912,58

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné 
príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu 
určenom podľa písmena a) 80 539,90 279,65 315,25
Tuzemské cestovné náhrady 26,45 0,09 0,10
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 14 551,57 50,53 56,96
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 72 280,07 250,97 282,92
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 201,13 0,70 0,79

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 37 856,00 131,44 148,18
Výdavky na služby 37 116,90 128,88 145,28

Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, 20) 
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca podľa osobitného predpisu, 39 5 212,03 18,10 20,40

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 59,83 0,21 0,23
EON SPOLU 480 990,39 1 670,11 1 882,69

21,29

Senior Care Galanta n. o.
Hodská 2378/85, 92401 Galanta

Zariadenie pre seniorov
pobytová - celoročná

12
24



EKOMOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2021 - ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

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 

EON / MESIAC / 
KLIENT PODĽA 
KAPACITY

EON / MESIAC / KLIENT 
PODĽA SKUTOČNEJ 
OBSADENOSTI

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu, 38) 196 228,88 681,35 821,73

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné 
príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu 
určenom podľa písmena a) 66 656,75 231,45 279,13
Tuzemské cestovné náhrady 26,45 0,09 0,11
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 14 551,71 50,53 60,94
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 68 118,76 236,52 285,25
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 201,13 0,70 0,84

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 37 855,94 131,44 158,53
Výdavky na služby 36 062,54 125,22 151,02

Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, 20) 
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca podľa osobitného predpisu, 39 4 125,44 14,32 17,28

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 59,83 0,21 0,21
EON SPOLU 423 887,42 1 471,83 1 775,03

19,9

Senior Care Galanta n. o.
Hodská 2378/85, 92401 Galanta
Zariadenie opatrovateľskej služby

pobytová - celoročná
12
24


