EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2017
Claudianum n. o.

Názov organizácie
Druh poskytovanej sociálnej služby

rehabilitačné stredisko

Forma poskytovanej sociálnej služby

ambulantná
12

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku

9

Kapacita podľa registra
Obsadenosť

7,3

Počet klientov

12

Položky

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

EON na
EON na
EON na
Celkové EON
mesiac na
mesiac
hodinu
uvedenej
klienta
podľa
poskytovan
sociálnej služby
podľa
obsadeno ia sociálnej
za rok
kapacity
sti
služby*

22 943,99

212,44

261,92

12,11

Hrubá mesačná mzda alebo hrubý mesačný plat zamestnanca, ktorý pre príjemcu vykonáva prácu na základe pracovnej zmluvy,
sa stanovuje v maximálnej výške 715 €. Táto suma môže zahŕňať základnú mzdu alebo plat, prácu nadčas, náhrady mzdy alebo
platu, príplatky a mzdové zvýhodnenia, odmeny a náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti počas prvých 10 dní
pracovnej neschopnosti. Uvedená suma je podmienená plným pracovným úväzkom zamestnanca (§ 85 ods. 5 Zákonníka
práce). V prípade kratšieho pracovného úväzku sa suma príspevku na hrubú mzdu alebo hrubý plat pomerne zníži. Z
poskytnutého FPP nie je možné vyplatiť odstupné, odchodné a náhradu mzdy alebo platu za nevyčerpanú dovolenku. Hrubá
mesačná odmena z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 223 až § 228a Zákonníka práce, pri
uplatnení maximálnej výšky sadzby 4,40 € /hod.
(podľa Zmluva č.
10/2017 - SP o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančného príspevku pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby) http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/163/163968/2017-72soc_zmluva_o_poskytovani_financneho_prispevku.pdf
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)
c) tuzemské cestovné náhrady
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie

9 498,75

87,95

108,43

5,02

0,00

0,00

0,00

0,00

3 189,55

29,53

36,41

1,68

V maximálnej výške 100 € mesačne. Nedoplatky fakturované v príslušnom rozpočtovom roku môžu byť akceptované, ak sa
týkajú predchádzajúceho rozpočtového roka, avšak len v tom prípade, ak BSK poskytoval FPP príjemcovi v roku, ktorého sa
nedoplatky týkajú. Náklady na telekomunikačné služby a internetové služby sa akceptujú, ak je zmluva s operátorom uzatvorená
na príjemcu.
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových
interiérov

2 157,09

19,97

24,62

1,09

Možno hradiť len kancelársky materiál, tonery, inováciu softwaru, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, osobné ochranné
pracovné prostriedky určené na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci v max. výške 33 € na zamestnanca
ročne, ktorému ich poskytnutie vyplýva priamo zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odborné publikácie a literatúru súvisiacu s činnosťou príjemcu.
f) dopravné
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia
havarijných stavov

0,00

0,00

0,00

0,00

343,94

3,18

3,93

0,18

Je stanovená v maximálnej výške 10% z FPP, súvisiaca s udržiavaním a opravami hmotného a nehmotného majetku, vrátane
plnenia požiadaviek na vnútorné prostredie budov, s výnimkou opráv a údržby dopravných prostriedkov. Nevyhnutnosť opráv a
udržiavania majetku je potrebné zdôvodniť, prípadne zdokladovať, napr. fotodokumentáciou.

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem
dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov,
zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške
obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého
druhu alebo porovnateľné veci
i) výdavky na služby

0,00

0,00

0,00

0,00

2 226,56

20,62

25,42

1,18

Kopírovanie, odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov, upratovacie služby, čistenie a pranie osobnej a posteľnej bielizne
(týka sa len príjemcu, ktorému poskytovanie týchto činností priamo vyplýva zo zákona o ociálnych službách), kominárske práce,
spracovanie účtovníctva a miezd, revízie a kontroly zariadení, deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia zariadenia, školenia, kurzy,
semináre a externé supervízie, ktoré sú zamestnanci povinní absolvovať podľa osobitných predpisov, stravovanie
zamestnancov, bankové poplatky, správne poplatky, poplatky príslušným inštitúciám za monitorovanie priestorov príjemcu, v
ktorých sa vykonáva sociálna služba prostredníctvom signalizačných zariadení, príspevok zo sociálneho fondu na realizáciu
sociálnej politiky, poskytnutý zamestnancom podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a
doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, overenie ročnej účtovnej závierky
audítorom, ak príjemcovi táto povinnosť vyplýva z § 67a ods. 4 zákona o sociálnych službách, v maximálnej výške 0,3 % z
výšky finančných príspevkov BSK poskytnutých v roku, za ktorý sa overuje ročná účtovná závierka.
Dodávka služieb musí byť realizovaná fyzickými/právnickými osobami, ktoré majú predmet dodávky služby registrovaný v
príslušnom registri (živnostenský register, obchodný register a pod.). Príjemca je povinný pri zabezpečovaní služby prihliadať na
obvyklú výšku úhrady za danú službu toho istého alebo porovnateľného druhu, aká sa v tom čase a na tom mieste poskytuje.
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného,
odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca

0,00

0,00

0,00

0,00

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov

0,00

0,00

0,00

0,00

40 359,88

373,70

460,73

21,26

EON náklady spolu

*celkový počet hodín sociálnej služby bol 1894
Informácie k Ekonomicky oprávneným nákladom:
 Náklady poskytovateľa, ktoré vstupujú do Ekonomicky oprávnených nákladov sú uvedené v
§ 72 ods. 5 Zákona o sociálnych službách.
 Ekonomicky oprávnené náklady sú náklady poskytovateľa sociálnej služby na činnosti
uvedené v § 16 až 18 a v § 61 ods. 9 Zákona o sociálnych službách a konkrétne pre jednotlivé
druhy sociálnych služieb:
Rehabilitačné stredisko:
§ 16 - náklady na odborné činnosti (poskytovanie: sociálnej rehabilitácie, sociálneho poradenstva,
pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby)
§ 17 – náklady na obslužné činnosti (poskytovanie: ubytovania, stravovania, prania, upratovania,
žehlenia a údržby bielizne a šatstva – neposkytuje sa pri ambulantnej forme)
§ 61 ods. 8 hovorí „Ak má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené podmienky, môže vykonávať
na účel zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu,
canisterapiu, biblioterapiu, hydroterapiu, aromaterapiu a činnostnú terapiu.“ – uvedené fakultatívne
terapie nie sú uvedené v činnostiach podľa § 16 - § 18 a poskytovateľ ich môže vykonávať, ale
nemusí, takže náklady na uvedené terapie (a s tým súvisiace mzdy a poistné personálu, energie,
materiál, údržba, služby atď.), alebo aj iné činnosti poskytované v súlade s § 15 ods. 3 nevstupujú
do Ekonomicky oprávnených nákladov.
Ďalej do EON nevstupujú:
 náklady na poskytovanie sociálnych služieb, ktoré vymenováva, resp. nezahŕňa § 72 ods. 5 –
zahraničné služobné cesty, materiál na reprezentačné vybavenie nových interiérov, jednorazová
údržba objektov alebo ich častí a riešenie havarijných stavov, prenájom dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia, materiálu, kapitálové a investičné
náklady, zariadení, techniky, náradia, materiálu, kapitálové a investičné náklady,
 náklady, ktoré nesúvisia s poskytovaním sociálnych služieb na činnosti v § 16 - § 18 a v § 61 ods. 9
- napríklad:

- náklady na priestory, ktoré poskytovateľ nevyužíva; náklady na priestory, ktoré poskytovateľ využíva
len čiastočne na poskytovanie sociálnych služieb (v alikvótnej výške); náklady na priestory, ktoré
poskytovateľ prenajíma (a s tým súvisiace mzdy a poistné personálu napr. upratovačiek, vrátnikov,
energie, materiál, údržba, služby, daň z nehnuteľností, odpisy atď.)
- stravovanie poskytované cudzím stravníkom – potraviny + réžia (a s tým súvisiace mzdy a poistné
personálu, energie, materiál, údržba, služby atď.)
- príspevok na stravné, ktoré si platí zamestnanec.

http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/163/163968/2017-72soc_zmluva_o_poskytovani_financneho_prispevku.pdf

