
ZpS                        

celoročný 

pobyt

DSS               

celoročný 

pobyt

Priemerný počet klientov za r. 2021 67,3 57,51

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 449 010 €         361 959 €         
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, 

povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a DDP 159 895 €         133 054 €         

Tuzemské cestovné náhrady 144 €                140 €                

Výdavky na energie, vodu a komunikácie 60 200 €           51 446 €           
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov 100 580 €         85 956 €           

Dopravné 1 279 €             1 086 €             
Výdavky a rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej 

údržby objektov a riešenia havarijných stavov 6 647 €             5 679 €             
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 139 €                118 €                

Výdavky na služby 26 670 €           21 676 €           
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca 1 043 €             1 374 €             

Medzisúčet 805 607 €        662 488 €        

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 10 582 €           9 043 €             

Celkom 816 189 €        671 531 €        

Prepočet na klienta a mesiac 1 011 €          973 €             
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