Priemerné ekonomicky oprávnené náklady Zariadenia sociálnych služieb v Senici v členení podľa
§ 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách za rok 2021

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby
Kapacita zariadenia: 11
Názov položky/podpoložky
Výška EON spolu
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
62 148,94 €
počet zamestnancov:
23
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné
príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu
určenom podľa písmena a)
20 438,64 €
c) tuzemské cestovné náhrady
3,04 €
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie
9 684,87 €
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
7 343,13 €
f) dopravné
6,86 €
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandartnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
644,03 €
h) nájomné sa 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
i) výdavky na služby
z toho: stravovanie

374,40 €
23 507,49 €
23 625,95 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pro dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
Spolu
Výška EON na 1 prijímateľa/mesiac

419,67 €
15,60 €
124 586,67 €
943,84 €

Počet odpracovaných hodín platených zamestnancom v ZOS za rok 2021 - 10 513 hod.
Výška EON na hodinu opatrovateľskej služby - ZOS, pri priemernom počte 11 klientov je 11,85 €.

Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods.6 a
priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu v € za rozpočtový rok 2021

Priemerné ročné bežné výdavky
Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z.
Priemerné ročné príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu
Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa
Priemerné príjmy z platenia úhrady na 1 prijímateľa

124 586,67
77 256,00
56 416,73
943,84
5 128,79

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov
Kapacita zariadenia: 31
Názov položky/podpoložky
Výška EON spolu
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
171 531,08 €
počet zamestnancov:
23
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné
príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu
určenom podľa písmena a)
56 410,64 €
c) tuzemské cestovné náhrady
8,56 €
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie
27 564,40 €
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
20 694,27 €
f) dopravné
19,34 €
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandartnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
1 814,99 €
h) nájomné sa 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
i) výdavky na služby
z toho: stravovanie

1 065,60 €
66 248,37 €
67 243,09 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pro dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
Spolu
Výška EON na 1 prijímateľa/mesiac

1 182,71 €
44,40 €
346 584,36 €
931,68 €

Počet odpracovaných hodín platených zamestnancom v ZPS za rok 2021 - 29 919 hod.
Výška EON na hodinu opatrovateľskej služby pri priemernom počte 31 klientov je 11,58 €.

Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods.6 a priemerné skutočne
dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu v € za rozpočtový rok 2021

Priemerné ročné bežné výdavky
Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z.
Priemerné ročné príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu
Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa
Priemerné príjmy z platenia úhrady na 1 prijímateľa

346 584,36
207 060,00
172 770,81
931,68
5 573,25

Druh sociálnej služby: Útulok
Kapacita zariadenia: 8
Názov položky/podpoložky
Výška EON spolu
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
14 915,74 €
počet zamestnancov:
4
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné
príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu
určenom podľa písmena a)
4 905,28 €
c) tuzemské cestovné náhrady
2,21 €
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie
0,00 €
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
5 340,46 €
f) dopravné
4,99 €
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandartnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
468,39 €
h) nájomné sa 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
i) výdavky na služby
z toho: stravovanie

4 500,00 €
17 096,35 €
0,00 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pro dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
Spolu
Výška EON na 1 prijímateľa/mesiac

305,22 €
0,00 €
47 538,64 €
495,19 €

Počet odpracovaných hodín platených zamestnancom v Útulok za rok 2021 - 3 728 hod.
Výška EON na hodinu služby Útulok pri priemernom počte 4,5 opatrovaných klientov je 12,75 €.

Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods.6 a priemerné skutočne
dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu v € za rozpočtový rok 2021

Priemerné ročné bežné výdavky
Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z.
Priemerné ročné príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu
Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa
Priemerné príjmy z platenia úhrady na 1 prijímateľa

47 538,64
17 162,93
3 804,21
495,19
845,38

