
Poskytovateľ sociálnej služby     :     Familiaris, o.z.
Druh poskytovanej sociálnej služby : opatrovateľská služba 

Forma sociálnej služby : terénna

Priemerný počet  prijímateľov sociálnej služby v roku 2020 :   20  prijímateľov soc. služby

Položka

                           

Celkové za 

sledované 

obdobie                                                           

( v € )

F. 0,00

I. 7 306,00

Výška prijatých úhrad za rok 2020 :  41 617,-  €                                                                                         

Počet hodín opatrovateľskej služby za rok 2020 :   20 761   hodín

Výdavky na služby

J.

Bežné transfery

0,00

337,92
(tuzemské cestovné náhrady)

D.
Spotreba energie

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa §72 ods. 5 zák.448/2008 Z.z. v 

platnom znení za rok 2020

H.

Nájomné

0,00
(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)

E.

Spotreba materiálu

16732,17
(materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov)

Dopravné

G.

Rutinná - štandardná údržba

0,00(výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich 

častí a riešenia havarijných stavov)

C.
Cestovné náhrady

Ekonomicky oprávnené náklady                                                                            
(podľa  § 72 ods. 5 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. zákona o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov)

A.

Mzdové náklady 

106 227,62(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných 

osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu - Zákon č. 553/2003 Z.z.)

0,00
(výdavky na energie, vodu a komunikácie)

B.

Zákonné odvody

33 254,76(poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na 

starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena A.)



168 055,47

8,09 €

K.

Odpisy

4197,00

(odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom 

poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka - Zákon č. 431/2002 

Z.z.) 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)

J. 0,00
(výdavky na bežné  v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu - Zákon č. 305/2005 Z.z. 

) 
, 

odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 

podľa osobitného predpisu - Zákon ť. 462/2003 Z.z.)

 Ekonomicky oprávnené náklady (v €)  na 1 hod                       

opatrovateľskej služby za rok 2020:                                                 

168055,47€ : 20761hodín)

SUMAR


