
                       Príloha č. 1

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov  a ďalších výdavkov za rok 2022

Poskytovateľ sociálnej služby:

Zariadenie pre seniorov, Ul. 

Gen. Svobodu 1948/10, 

Dunajská Streda

Druh poskytovanej sociálnej služby : zariadenie pre seniorov

Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová celoročná

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2022   1): 74

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný pre daný druh sociálnej 

služby  v roku 2022:  41

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022: v €

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných vyrovnaní  podľa osobitného predpisu   490 547,54

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) 173 838,83

c) Tuzemské cestovné náhrady:

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 73 707,92

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 128 345,35

f) dopravné 3 009,27

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby 

objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 6 334,46

h) 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 1 227,90

i) výdavky na služby 25 613,35

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, 

odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca podľa osobitného predpisu 4 867,47

k) odpisy hmotného majetku 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 v tom čase a 

na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu 

alebo porovnateľnej veci    2) 28 076,32

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 spolu: 935 568,41

Celková výška bežných výdavkov za rok 2022: 907 492,09

Výška prijatých úhrad za rok 2022: 285 324,76

1) Uvedie sa priemerný prepočítaný počet prijímateľov sociálnej služby za rok 2022, t.j. celkový počet  

dní poskytovanej starostlivosti za všetkých klientov vydelený počtom dní poskytovanej služby v roku

2) Zákon č. 595/2003 Z.z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov



Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa bude každoročne meniť v závislosti od bežných výdavkov

na prevádzku za predchádzajúci kalendárny rok.

V zariadení pre seniorov v roku 2022 sú EON spolu: 935 568,41 EUR

Na jedného prijímateľa sociálnych služieb ročne: 12 642,82 EUR

Na jedného prijímateľa sociálnych služieb mesačne: 1 053,57 EUR

24.02.2023 Dunajská Streda

Spracovala: Emőke Orosová



                       Príloha č. 2

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov  a ďalších výdavkov za rok 2022

Poskytovateľ sociálnej služby:

Zariadenie pre seniorov, 

Nám. Priateľstva 2201/37, 

Dunajská Streda

Druh poskytovanej sociálnej služby : zariadenie pre seniorov

Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová celoročná

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2022   1): 79

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný pre daný druh sociálnej 

služby  v roku 2022:  41

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022: v €

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných vyrovnaní  podľa osobitného predpisu   487 870,66

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) 172 863,84

c) Tuzemské cestovné náhrady:

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 77 480,03

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 128 438,29

f) dopravné 3 009,27

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby 

objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 6 334,47

h) 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 1 227,91

i) výdavky na služby 25 520,35

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, 

odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca podľa osobitného predpisu 4 867,48

k) odpisy hmotného majetku 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 v tom čase a 

na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu 

alebo porovnateľnej veci    2) 3 391,37

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 spolu: 911 003,67

Celková výška bežných výdavkov za rok 2022: 907 612,30

Výška prijatých úhrad za rok 2022: 296 552,83

0 1) Uvedie sa priemerný prepočítaný počet prijímateľov sociálnej služby za rok 2022, t.j. celkový počet

dní poskytovanej starostlivosti za všetkých klientov vydelený počtom dní poskytovanej služby v roku

2) Zákon č. 595/2003 Z.z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov



Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa bude každoročne meniť v závislosti od bežných výdavkov

na prevádzku za predchádzajúci kalendárny rok.

V zariadení pre seniorov v roku 2022 sú EON spolu: 911 003,67 EUR

Na jedného prijímateľa sociálnych služieb ročne: 11 531,69 EUR

Na jedného prijímateľa sociálnych služieb mesačne: 960,97 EUR

24.02.2023, Dunajská Streda

Spracovala: Emőke Orosová


