„CLEMENTIA“, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce
SNP 11, 956 15 Kovarce

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rozpočtový rok 2018
v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. § 72 ods. 20 písm. b
Domov sociálnych služieb
Názov položky

c)

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu
a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné
príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu
určenom podľa písmena a)
Tuzemské cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

f)

Dopravné

a)
b)

g)

h)
i)
j)
k)

Výška EON spolu

479 929,33
170 993,26
−
52 178,16
149 167,64
1 197,30

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo
ich častí a riešenia havarijných stavov
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
Výdavky na služby
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového ,odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU

33 356,59
−
62 019,06
5 015,50
10 094,12
963 950,96

EON na jedného prijímateľa sociálnej služby na mesiac v EUR

803,29

Špecializované zariadenie
Názov položky

c)

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu
a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné
príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu
určenom podľa písmena a)
Tuzemské cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

f)

Dopravné

a)
b)

g)

h)
i)
j)
k)

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo
ich častí a riešenia havarijných stavov
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
Výdavky na služby
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového ,odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU
EON na jedného prijímateľa sociálnej služby na mesiac v EUR

Výška EON spolu
518 323,67
184 672,74
−
36 524,72
104 417,33
838,10
23 349,61
−
43 413,33
3 510,85
7 065,88
922 116,23
1 097,75

