Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov
EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY
ZA ROK 2017
podľa § 72 ods. 5, 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
Druh výdavku za rok 2017
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške,
ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných
vyrovnaní podľa osobitného predpisu1)
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na
sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné
dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu
určenom v riadku 1.
3. Tuzemské cestovné náhrady
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie
5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia
nových interiérov
6. Dopravné
7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia
havarijných stavov
8. 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
9. Výdavky na služby
10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového
podľa osobitného predpisu2) odstupného, odchodného,
náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca podľa osobitného predpisu3)
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ
sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná
jednotka;4) 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
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 spolu

Domov
sociálnych
služieb (€)
517.934,37

Spolu (€)

517.934,37

171.012,64

171.012,64

833,82
73.523,77
174.457,13

833,82
73.523,77
174.457,13

3.424,80
24.935,95

3.424,80
24.935,95

818,32

818,32

37.709,78
7.868,87

37.709,78
7.868,87

262.824,27

262.824,27

1.275.343,72

1.275.343,72

1) Zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č.462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V Sabinove, 27.04.2018
PhDr. Anna Homzová, v. r.
riaditeľka DSS v Sabinove

