Žilinský samosprávny kraj, v zmysle ustanovenia § 77 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v
platnom znení (ďalej len "zákon o sociálnych službách"), oznamuje zistené priemerné bežné výdavky v štruktúre podľa
§ 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2019:

Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Kapacita zariadenia podľa registra: do 40 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

6 728,62 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

2 468,54 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

4,76 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

819,43 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 287,38 €

f)

dopravné

37,42 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

133,08 €

a)

g)

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 4,54 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

634,09 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

71,77 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

12 189,63 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Kapacita zariadenia podľa registra: od 41 do 100 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

7 636,33 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

2 792,82 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

7,23 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

916,60 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 359,05 €

f)

dopravné

26,24 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

355,48 €

a)

g)

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 5,89 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

628,29 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

72,31 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

13 800,24 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Kapacita zariadenia podľa registra: od 101 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

6 002,25 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

2 183,65 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

3,68 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

525,96 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 005,36 €

f)

dopravné

11,49 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

63,25 €

a)

g)

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 0,00 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

382,84 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

75,10 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

10 253,58 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová týždenná
Kapacita zariadenia podľa registra: do 40 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

7 519,46 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

2 885,60 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

3,06 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

692,60 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia
nových interiérov

1 011,68 €

f)

dopravné

58,17 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

81,15 €

a)

g)

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 22,22 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

440,03 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

102,28 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

12 816,25 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: ambulantná
Kapacita zariadenia podľa registra: do 40 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

5 651,50 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

2 071,52 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

3,17 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

654,59 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 624,04 €

f)

dopravné

32,48 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

182,82 €

a)

g)

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 1,64 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

372,54 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

85,39 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

9 679,69 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Kapacita zariadenia podľa registra: do 40 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

7 909,86 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

2 844,51 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

3,29 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

864,86 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia
nových interiérov

1 360,50 €

f)

dopravné

33,20 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

86,69 €

a)

g)

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 29,14 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

544,23 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

80,32 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

13 756,60 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: ambulantná
Kapacita zariadenia podľa registra: do 40 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

5 584,00 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

2 003,00 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

0,20 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

194,00 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 284,92 €

f)

dopravné

11,24 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

10,52 €

a)

g)

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 0,00 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

100,42 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

35,00 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

8 223,30 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Kapacita zariadenia podľa registra: od 41 do 100 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

8 116,92 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

2 938,45 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

4,19 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

881,10 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 252,80 €

f)

dopravné

45,95 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

175,93 €

a)

g)

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 8,50 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

733,66 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

96,78 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

14 254,28 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Kapacita zariadenia podľa registra: od 101 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

7 633,94 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

2 820,82 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

4,98 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

722,68 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia
nových interiérov

1 377,41 €

f)

dopravné

14,10 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

51,59 €

a)

g)

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 21,78 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

439,03 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

71,52 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

13 157,85 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová týždenná
Kapacita zariadenia podľa registra: do 40 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

7 355,25 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

3 146,98 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

3,56 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

541,32 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 313,82 €

f)

dopravné

70,22 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

95,33 €

a)

g)

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 68,78 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

281,46 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

35,69 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

12 912,41 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Zariadenie podporovaného bývania
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Kapacita zariadenia podľa registra: do 40 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

4 604,41 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

1 723,77 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

0,68 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

772,05 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia
nových interiérov

178,26 €

f)

dopravné

42,82 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

68,94 €

a)

g)

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 0,00 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

378,33 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

15,34 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

7 784,60 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Kapacita zariadenia podľa registra: do 40 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

2 326,67 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

858,33 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

1,38 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

429,69 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 231,98 €

f)

dopravné

72,49 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

100,57 €

a)

g)

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 0,00 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

496,26 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

35,86 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

4 553,23 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Domov na polceste
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Kapacita zariadenia podľa registra: do 40 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

2 580,65 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

943,08 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

0,16 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

641,39 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 122,99 €

f)

dopravné

29,55 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

143,09 €

a)

g)

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 0,00 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

248,04 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

22,35 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

4 731,30 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Útulok
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Kapacita zariadenia podľa registra: do 40 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

2 112,05 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

780,33 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

0,00 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

357,65 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 86,70 €

f)

dopravné

0,00 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

559,62 €

a)

g)

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 0,00 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

153,40 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

9,25 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

4 059,00 €

14/18

Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Druh sociálnej služby: Útulok
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Kapacita zariadenia podľa registra: od 41 do 100 vrátane

Priemerné bežné výdavky na prijímateľa
sociálnej služby za rok 2019

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

2 580,65 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

943,08 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

0,16 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

641,39 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia
nových interiérov

122,99 €

f)

dopravné

29,55 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

143,09 €

a)

g)

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 0,00 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

248,04 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

22,35 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

4 731,30 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 hodinu sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Priemerné bežné výdavky na 1 hodinu sociálnej
služby za rok 2019

Druh sociálnej služby: Služba včasnej intervencie

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

7,91 €

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

2,86 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

0,03 €
1,48 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

0,70 €

f)

dopravné

0,01 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

0,00 €

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
ostého druhu alebo porovnateľné veci

0,00 €

výdavky na služby

0,11 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

0,00 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

a)

g)

h)
i)

j)

k)
SPOLU:

13,10 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 hodinu sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Priemerné bežné výdavky na 1 hodinu sociálnej
služby za rok 2019

Druh sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

6,52 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

2,33 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

0,01 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

0,42 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia
nových interiérov

0,24 €

f)

dopravné

0,00 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

0,05 €

a)

g)

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 0,00 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

0,63 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

0,00 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

10,20 €
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Priemerné bežné výdavky na 1 hodinu sociálnej služby za rok 2019 - rozpis podľa §72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Priemerné bežné výdavky na 1 hodinu sociálnej
služby za rok 2019

Druh sociálnej služby: Podpora samostatného bývania

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

5,58 €

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

2,10 €

b)
c)

tuzemské cestovné náhrady

0,00 €

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

0,00 €

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia
nových interiérov

0,01 €

f)

dopravné

0,00 €

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

0,08 €

a)

g)

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 0,00 €
a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho
ostého druhu alebo porovnateľné veci
h)
i)

výdavky na služby

0,02 €

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu

0,02 €

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a
odpisuje ho ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 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

0,00 €

j)

k)
SPOLU:

7,81 €

Ing. Iveta Ďurišová, v. r.
riaditeľka

V Žiline dňa 28.04.2020
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