
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018
podľa § 72 ods. S zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v tabuľke sú vložené vzorce!

Vzor Č.1

Názov ZSS : Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tornaľa

v EUR 610 620 631 632 633 634 635 636 637 640 600
Druh
soc.

služby
/SS/

Forma
SS

(DP,
TP,
CP)

Priem, 
prepoč. 
počet 

klientov 
za rok 
2018

Priem, 
počet 

zamést, 
za rok 
2018

mzdy, platy, 
ostatné 
osobné 

vyrovnania

poistné cestovné 
náhrady 
(okrem 

zahranie, 
prac. ciest)

energie,
voda,

komunikáci
e

materiál
(okrem
repre.

vybavenia
nových

priestorov)

dopravné rutinná a 
štandardná 

údržba 
(okrem 

jednoráz.
údržby 

objektov a 
riešenia HS)

nájomné za 
prenájom 

(okrem 
doprav, 
prostr., 
š pec. 

strojov, 
náradia a 
materiálu)

služby bežné 
transfery 

(len vreckové, 
odstupné, 
odchodné, 
náhrada 

príjmu pri PN)

Spolu odpisy HM a 
NHM

(účet 551)

CELKOM EON /klient 
/mesiac

(suma 
celkom 

/pnem počet 
klientov 

/12)

ZPS CP 81.61 39.5 294,319.02 107,284.55 250.84 47,235.81 82,961.40 985.76 3,472.27 105.10 19,916.49 2,288.90 558,820.14 30,667.12 589,487.26 601.94

DSS CP 75.44 40.9 359,723.24 131,125.58 231.90 43,664.62 76,689.28 911.24 3,210.97 97.29 18,410.73 2,115.86 636,180.71 28,348.59 664,529.30 734.06

ZPB CP 15.78 4.0 33,114.00 12,264.00 0.00 17,724.00 2,364.00 66.00 180.00 18.00 3,604.00 0.00 69,334.00 5,929.75 75,263.75 397.46

0 0.00 #DIV/0!

0 0.00 #DIV/0!

Úhrn 172.83 84.4 687,156.26 250,674.13 482.74 108,624.43 162,014.68 1,963.00 6,863.24 220.39 41,931.22 4,404.76 1,264,334.85 64,945.46 1,329,280.31

Poznámka: (viď vysvetlivky)
|kategóri|suma, o ktorú bolo znížené čerpanie v tejto kategórii + uvedenie účelu

610 
620 
633 
632 
635 

Spolu :

4631.47 mzdové náklady na prípravu stravy pre cudz.strav. a zamestn.
1638.02 odvody do fondov -náklady na prípravu stravy pre cudz.strav. a zamestn. 
18027.1 materiálové náklady na prípravu stravy pre cudz.strav. a zamestn.
5841.56 energie - náklady na prípravu stravy pre cudz.strav. a zamestn.

11000.00 účel.fin.prostr. na opravu soc.zarad. na ležiacom odd. Il.etapa 
41138.15 Eur

Vypracoval/telef. Géreczová V./047-5511207 
Dátum: 29.01.2019

DOMOV DÔCHODCOV 
A DOMOV sociálnych SLUŽIEB

Úzka ul. č. 49, 982 01 Tornaľa 
IČa 00648124, DIČ; 2021132762 
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Podpis štatutárneho zástupcu: Ihg. Ida Melichová , riaditeľka DD a DSS Tornaľa 
Pečiatka



Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018
podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Názov ZSS : Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tornaľa

Druh a torma 
sociálnej služby 
napr. ZpS - CP DSS - CP ZPB - CP

Priemerný počet klientov 81.61 75.44 15.78
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, 
ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných 
vyrovnaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme 294,319.02 € 359,723.24 € 33,114.00 €
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové 
sporenie a DDP 107,284.55 € 131,125.58€ 12,264.00 €
Tuzemské cestovné náhrady 250.84 € 231.90 €
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 47,235.81 € 43,664.62 € 17,724.00 €
Výdavky na materiál okrem reprezentačného 
vybavenia nových interiérov 82,961.40 € 76,689.28 € 2,364.00 €
Dopravné 985.76 € 911.24 € 66.00 €
Výdavky a rutinnú a štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby objektov a riešenia havarijných 
stavov 3,472.27 € 3,210.97 € 180.00 €
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci 
okrem dopravných prostriedkov a špec.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 105.10€ 97.29 € 18.00 €
Výdavky na služby 19,916.49 € 18,410.73€ 3,604.00 €

Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, 
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnanca 2,288.90 € 2,115.86€
Medzisúčet 558,820.14 € 636,180.71 € 69,334.00 €

Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa 
účtovných predpisov; odpis novoobstaraných stavieb, 
bytov a nebytových priestorov užívaných 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 30,667.12 € 28,348.59 € 5,929.75 €

Celkom 589,487.26 € 664,529.30 € 75,263.75 €

Prepočet na klienta a mesiac 601.94 € 734.06 € 397.46 €

Vyhotovila: V. Géreczová - účtovníčka Schválila: Ing. Ida Melichová - riaditeľka
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