
DD a DSS Krupina - ZpS - 
CP

DD a DSS Krupina - DSS 
- CP

Priemerný po čet klientov 20,23 20,28

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 103 554 €                          113 672 €                          
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie, povinné príspevky na starobné 
dôchodkové sporenie a DDP 36 853 €                            40 450 €                            
Tuzemské cestovné  náhrady 4 €                                     4 €                                     
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 19 382 €                            19 430 €                            
Výdavky na materiál  okrem reprezentačného 
vybavenia nových interiérov 27 590 €                            27 659 €                            
Dopravné 489 €                                 490 €                                 
Výdavky a rutinnú a štandardnú údržbu  okrem 
jednorazovej údržby objektov a riešenia havarijných 
stavov 2 027 €                              2 032 €                              
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 6 135 €                              6 150 €                              
Výdavky na služby 8 814 €                              8 836 €                              

Výdavky na bežné transfery  v rozsahu vreckového, 
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 570 €                                 571 €                                 

Medzisú čet 205 419 €                         219 294 €                         

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 3 531 €                              3 539 €                              

Celkom 208 950 €                         222 833 €                         

Prepo čet na klienta a mesiac 861 €                         916 €                         

Vyhotovil:  Ing. Andrea Kótová Schválil:  Mgr. Anna Korčoková
riaditeľka DD a DSS Krupina

Vysvetlivky:
ZpS = zariadenie pre seniorov
DSS = domov sociálnych služieb
CP = celoročná forma poskytovania sociálnej služby

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

Názov ZSS : Domov dôchodcov a domov sociálnych služ ieb, Partizánska 24/2, 963 01  Krupina


