
Názov zariadenia 

Druh poskytovanej sociálnej služby:
Spolu

Forma sociálnej služby (ambulantná - AF, 

týždenná-TF, celoročná pobytová forma-CF)
X

Miesto poskytovania sociálnej služby X

Registrovaná  kapacita :

Priemerný prepočítaný počet prijímateľov 

sociálnej služby v roku 
1) X

Ekonomicky oprávnené náklady za rok : €
2)

€
2)

€
2)

€
2) 2)

€ €
2)

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške,

ktorá zopovedá výške platu a ostatných osobných 

vyrovnaní podľa osob. predpisu 3) :

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na 

sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné 

dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v 

rozsahu určenom v riadku 1. :

3. Tuzemské cestovné náhrady :

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:

5.Výdavky na materiál okrem reprezentačného 

vybavenia nových interiérov :

6.Dopravné :

7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov :

8.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: 

9. Výdavky na služby :

10. Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového 

podľa osobitného predpisu 
4)

  odstupného, odchodného,

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca podľa osobitného predpisu 
5)

 :

11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku 

podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ 

sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná 

jednotka;
6) 

odpis hmotného majetku, ktorým sú 

novobstarané 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 :

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 

spolu:

Dátum a miesto vyhotovenia : 

Spracoval (meno, priezvisko a podpis ): 

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko a podpis):

3)zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. 

predpisov

5) zákon č.462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov

Príloha č.1

4) Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

6)
Zákon č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

Údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov za rok 

1)
 Uvedie sa priemerný prepočítaný počet  príjimateľov sociálnej služby za rok  s presnosťou na dve desatinné miesta, t.j. celkový počet dní 

poskytovanej sociálnej služby za všetkých prijímateľov vydelený počtom dní  poskytovanej služby v roku  (365 dní)
2)

 Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta 

€
2)



Druh poskytovanej sociálnej služby: Spolu

Forma sociálnej služby (ambulantná - 

AF, týždenná-TF, celoročná pobytová 

forma-CF)
X

Miesto poskytovania sociálnej služby X

Registrovaná  kapacita :

Priemerný prepočítaný počet 

prijímateľov sociálnej služby v roku 
X

Výška príjmov z platenia 
úhrady za sociálnu službu za 
rok           2)

:

X

Bežné výdavky za rok :
2)

€
2)

€ €
2)

€
2)

€
2)

€
2)

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania 

1.a: z toho osobné príplatky

1.b. z toho : odmeny ( vrátane jubilejných)

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie,

poistné na sociálne poistenie a povinné 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platené zamestnávateľom v rozsahu určenom 

zákonom:
3. Cestovné náhrady :

3.a. z toho tuzemské :

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:

5.Výdavky na materiál:

6.Dopravné :

7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu 

7.a. z toho : jednorazová údržba objektov 

alebo ich časti a riešenie havarijných stavov:

8. Nájomné za nájom:

9. Výdavky na služby :

10. Bežné transfery:

Bežné výdavky za rok spolu:

Príloha č.2

Údaje o výške bežných výdavkov a príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu za rok 

1) Uvedie sa priemerný prepočítaný počet  príjimateľov sociálnej služby za rok              s presnosťou  na  dve  desatinné miesta, t.j. 
celkový počet dní poskytovanej sociálnej služby za všetkých prijímateľov vydelený počtom dní poskytovanej služby v roku  (365 dní)

2)do výšky príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu započítať príjmy uhradené v roku a tiež príjmy, ktorých

povinnosť platenia vznikla v roku             ,ale boli skutočne zaplatené v roku              a zároveň odpočítať príjmy z platenia 

úhrady za sociálnu službu, ktoré súviseli s rokom a zaplatené boli v roku

Názov zariadenia 

Dátum a miesto vyhotovenia: 

Spracoval (meno priezvisko a podpis): 

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko a podpis)

Do bežných výdavkov sa NEZAPOČÍTAVAJÚ bežné výdavky na vykonávanie alebo utváranie podmienok na 

vykonávanie iných činností podľa § 15 ods.3 zákona o soc. službách v platnom znení

3)

celkový počet dní skutočne poskytovanej sociálnej služby za všetkých prijímateľov vydelený počtom dní v roku (365 dni) so 
zaokrúhlením na 2 desatinné miesta.

   ktorý sa vypočíta ako   

XPriemerný prepočítaný počet 
prijímateľov sociálnej služby  za 
rok               ( lôžko/deň) 3)

1)

Priemerný prepočítaný počet prijímateľov sociálnej služby  za rok                                   (lôžko deň) .

€
2)


	1: 
	B12: 13 232,00
	B13: 4 782,35
	C12: 14 157,89
	C13: 5 117,00
	D12: 835 107,72
	E12: 3 308,48
	G12: 865 806,09
	G13: 312 896,59
	G14: 189,70
	G15: 104 365,32
	G16: 229 969,08
	G18: 7 571,63
	G19: 300,00
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	D16: 225 332,39
	E16: 0,00
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	E13: 1 169,56
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	2: 
	Nazov: Domov sociálnych služieb v Giraltovciach, Kukorelliho 17
	B8: Giraltovce
	B7: Forma ambulantná *A
	B11: 612,49
	C6: DSS do kapacity 40
	C7: Forma týždenná
	C8: Giraltovce
	C11: 5 985,92
	D6: DSS kapacita od 100 a viac 
	D7: Forma celoročná pobytová
	D8: Giraltovce
	D11: 410 087,89
	E6: Útulok do kapacity 40
	E8: Giraltovce
	E7: Forma pobytová
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	B9: 2
	C9: 2
	D9: 117
	E9: 10
	G9: 131
	B13: 13 232,00
	C13: 14 157,89
	D13: 835 107,72
	E13: 3 308,48
	G13: 865 806,09
	B14: 458,92
	B15: 135,94
	B16: 4 782,35
	B17: 0,71
	B18: 0,71
	B19: 367,65
	B20: 861,75
	B21: 10,24
	B22: 28,37
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	C17: 3,11
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	C19: 1 610,51
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	D19: 96 134,10
	D18: 185,88
	D17: 185,88
	D16: 301 827,68
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