
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov §72 ods. 2, písmeno a. 

Prijímateľ finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách: Mesto Komárno

Názov zariadenia sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov Komárno

Druh sociálnej služby/forma: Zariadenie pre seniorov (ZpS), pobytová celoročná

Počet prijmateľov socálnej služby v roku 2018: 146

Názov položky/podpoložky

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

podľa osobitného predpisu
625 981,25

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)
231 911,10

c) tuzemské cestovné náhrady 222,89

výdavky na energie, vodu a komunikácie 186 245,31

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 225 022,84

f) dopravné 1 371,99

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov
19 698,21

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase 

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

0,00

i) výdavky na služby 53 685,89

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca
7 254,02

k)

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.

49 324,56

Ekonomicky oprávnené náklady spolu 1 400 718,06

Výdavky spolu (bežné) 1 351 393,50

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na mesiac a klienta 799,50

Priemerná mesačná úhrada klienta 346,66

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na rok na klienta 9594

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 Zariadenie pre seniorov Komárno

                     Spoluúčať klienta na výdavkoch v percentách                                                                                            43,36 %




