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VÝPOČTOVÝ LIST PRE VÝPOČET SUMY ÚHRADY                                               
ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU VO VÝŠKE EKONOMICKY 

OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV  
PLATNÝ OD 01. 01. 2020 

Druh poskytovanej sociálnej služby:  DSS ŠZ  

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania  560.111,54 604.920,46 

2. Poistné a príspevok do poisťovní  245.443,76 171.810,64 

3. Výdavky na cestovné náhrady  13,08 9,16 

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie  54.574,71 38.202,29 

5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 152.598,38 106.818,87 

6. Dopravné 1.527,56 1.069,29 

7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu 18.853,42 13.197,40 

8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci - - 

9. Výdavky na služby 81.233,84 56.863,68 

10. Výdavky na bežné transfery  3.504,71 2.453,29 

11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku  11.683,53 8.178,47 

EON za rok 2019 spolu (súčet riadkov 1 – 11)         1.129.544,53 1.003.523,55 

EON za rok 2019 na 1 klienta/rok 11.295,44 14.336,05 

EON za rok 2019 na 1 klienta/mesiac  941,29 1.194,67 

 
 
Mesačná úhrada podľa EON pre rok 2020 prestavuje sumu: 

 pre DSS 941,29  € 
 pre ŠZ       1.194,67   € 

 
Denná úhrada podľa EON pre rok 2020 predstavuje sumu: 

 pre DSS 30,95  €            
 pre ŠZ 39,28 €            

 
 
 
 
 
 
 
 



NÁKLADY NA UBYTOVANIE Z ÚHRADY PODĽA EON:              
   

1. Energie – elektrická energia, teplo a teplá voda 62.264,24 

2. Vodné a stočné 10.153,33 

3. Odpisy 19.862,00 

4. Daň z nehnuteľnosti   956,12 

Spolu  93.235,69 

 
 
Z toho DSS –  54.844,52 €,   ŠZ –   38.391,17 €  – náklady na daný druh služby na rok.  
 
DSS 54.844,52: 100 = 548,45 € : 365 = 1,50 €/deň na jedného klienta  
ŠZ 38.391,17:   70 = 548,45 € : 365 =  1,50 €/deň na jedného klienta  
 
 
Denná úhrada pre platcu EON – náklady na bývanie na 1 klienta/deň: 

 pre DSS 1,50 €  
 pre ŠZ 1,50 €     

 
 
 
 
V Kovarciach, dňa 02. 01. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Štefan Kerek 
    riaditeľ ZSS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA 
vykonaná v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z. z. 

 
*nehodiace sa prečiarknuť  
 

Finančná operácia a jej 
časť  je – nie je٭  

Vyjadrenie 
Zamestnanca Dátum/podpis Štatutárneho zástupcu Dátum/podpis 

v súlade s rozpočtom na 
rok 2020 
 

je – nie je ٭ 
možné finančnú operáciu 
alebo jej časť  
 vykonať 
 v nej pokračovať 
 z finančnej operácie 

vymáhať poskytnuté 
plnenie  

 
 
 
 
 

je – nie je ٭ 
možné finančnú operáciu 
alebo jej časť  
 vykonať 
 v nej pokračovať 
 z finančnej operácie 

vymáhať poskytnuté 
plnenie 

 
 
 
 
 

Meno a priezvisko 
Gabriela Kapustová  

 Meno a priezvisko 
Ing. Štefan Kerek  

 

v súlade s osobitnými 
predpismi 

je – nie je ٭ 
možné finančnú operáciu 
alebo jej časť  
 vykonať 
 v nej pokračovať 
 z finančnej operácie 

vymáhať poskytnuté 
plnenie 

 
 
 
 
 

je – nie je ٭ 
možné finančnú operáciu 
alebo jej časť  
 vykonať 
 v nej pokračovať 
 z finančnej operácie 

vymáhať poskytnuté 
plnenie 

 
 
 
 

Meno a priezvisko 
Mgr. Zuzana Kršková  

 Meno a priezvisko 
Ing. Štefan Kerek 

 

v súlade s uzatvorenými 
zmluvami 
 

je – nie je ٭ 
možné finančnú operáciu 
alebo jej časť  
 vykonať 
 v nej pokračovať 
 z finančnej operácie 

vymáhať poskytnuté 
plnenie 

  
 
 
 
 
 

je – nie je ٭ 
možné finančnú operáciu 
alebo jej časť  
 vykonať 
 v nej pokračovať 
 z finančnej operácie 

vymáhať poskytnuté 
plnenie 

 
 
 
 
 

Meno a priezvisko 
Mgr. Zuzana Kršková 

 Meno a priezvisko 
Ing. Štefan Kerek 

 

v súlade s vnútornými 
predpismi 
 
 

je – nie je ٭ 
možné finančnú operáciu 
alebo jej časť  
 vykonať 
 v nej pokračovať 
 z finančnej operácie 

vymáhať poskytnuté 
plnenie 

 
 
 
 
 
 

je – nie je ٭ 
možné finančnú operáciu 
alebo jej časť  
 vykonať 
 v nej pokračovať 
 z finančnej operácie 

vymáhať poskytnuté 
plnenie 

 
 
 
 
 
 

Meno a priezvisko  
Mgr. Zuzana Kršková 

 Meno a priezvisko  
Ing. Štefan Kerek 

 

 


