
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov 

§ 72 ods.5 a ďalších výdavkov za rok 2022 

Názov zariadenia : 

Zariadenie opatrovateľskej služby 

Trnovec nad Váhom 

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby 

Forma sociálnej služby1) : pobytová 

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2022 2): Do 40 klientov ( priemer 14,50 mesačne) 

  

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 : € 4) 

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania : 127125,42 

2. Poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné        poistenie a 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie : 43697,51 

3. Cestovné náhrady :    

3a. z toho :  Cestovné náhrady, okrem cestovných náhrad pri zahraničných 

pracovných cestách:   0,00 

4. Energie, voda a komunikácie: 21792 

5. Materiál :  

5a. z toho : Materiál, okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov : 4125 

6.Dopravné :  0,00 

7. Rutinná a štandardná údržba :  

7a. z toho : Rutinná a štandardná údržba, okrem jednorazovej údržby objektov alebo 

ich častí a riešenia havarijných stavov : 3688 

8. Nájomné za prenájom :  

8a. z toho:Nájomné za prenájom, okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych 

strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu :  0,00 

9. Služby : 33015 

10. Bežné transfery :  

10a. z  toho len na vreckové 3), odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti zamestnanca : 2721 

11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu 5) : 2696 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 spolu: 238859,93 

  

  

1)    
Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná), alebo iná 



2) 
 Uvedie sa priemerný prepočítaný počet  príjimateľov sociálnej služby za rok 2022 s presnosťou 

na dve desatinné miesta, t.j. celkový počet dní poskytovanej starostlivosti za všetkých klientov 

vydelený počtom dní  poskytovanej služby v roku   
3) 

 Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov 
4) 

 Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta  
5)  

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  

Dátum a miesto vyhotovenia: 17.02.2022 


