
 
 
      V zmysle § 72, ods. 20, písm. b) Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a o zmene a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov Domov Jesienka Šurany týmto zverejňuje priemerné ekonomicky 
oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok, t. j. rok 2018 v štruktúre podľa § 72, 
ods. 5 Zákona č. 448/2008: 
 
 

1. Špecializované zariadenie: 
 

  Názov položky/podpoložky 
EON v € 
za r. 2018 
spolu 

EON v € 
na obyvat. 
za kalend. 
mesiac 

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

158 211,51 412,01 

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) 

53 589,73 139,54 

c) tuzemské cestovné náhrady 75,12 0,20 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 18 325,69 47,72 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 43 198,89 112,50 

f) dopravné 168,23 0,44 

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

5 590,21 14,58 

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 

2,00 0,01 

i) výdavky na služby 13 231,13 34,45 

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

5 259,49 13,69 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov  0,00 0,00 

  Ekonomicky oprávnené náklady celkom: 297 652,00 775,14 

 
 

 
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 deň na 1 obyvateľa v ŠZ: 
 

 
25,48 € 
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2. Zariadenie pre seniorov: 
 

  Názov položky/podpoložky 
EON v € 
za r. 2018 
spolu 

EON v € 
na obyvat. 
za kalend. 
mesiac 

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

135 366,19 402,87 

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) 

45 873,58 136,53 

c) tuzemské cestovné náhrady 65,74 0,20 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 16 037,12 47,73 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 38 894,20 115,76 

f) dopravné 147,20 0,44 

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

4 892,09 14,56 

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 

1,32 0,00 

i) výdavky na služby 11 307,74 33,65 

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

3 742,33 11,14 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov  0,00 0,00 

  Ekonomicky oprávnené náklady celkom: 256 327,51 762,88 

 
 

 
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 deň na 1 obyvateľa v ZpS: 
 

 
25,08 € 
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3. Útulok: 
 

  Názov položky/podpoložky 
EON v € 
za r. 2018 
spolu 

EON v € 
na obyvat. 
za kalend. 
mesiac 

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

17 024,15 78,82 

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) 

6 153,92 28,49 

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 6 157,67 28,51 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 2 336,15 10,82 

f) dopravné 122,89 0,57 

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

126,00 0,58 

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 

1,00 0,00 

i) výdavky na služby 6 351,00 29,40 

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

600,00 2,78 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov  0,00 0,00 

  Ekonomicky oprávnené náklady celkom: 38 872,78 179,97 

 
 

 
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 deň na 1 obyvateľa v útulku: 
 

 
5,92 € 

 

 

 

 

 
Šurany, 29.03.2019 


