
EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK    2021 
Názov organizácie:  Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Zariadenie opatrovateľskej 

služby, Piaristická 271/42, 911 01 Trenčín 

Druh poskytovanej služby:  zariadenie opatrovateľskej služby 

Forma sociálnej služby:  pobytová celoročná 

Počet miest zapísaných v registri: 137 

 

 Štruktúra položiek  nákladov podľa §72 odst.5 Zákona  
č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

Výška EON v € 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitného predpisu  

908 367,00 

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové 

sporenie platené zamestnávateľom  

321 159,00 

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 97 024,00 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov 

61 114,00 

f) dopravné 1 394,00 

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenie 

havarijných stavov  

13 890,00 

h) nájomné za prenájom nehnuteľností 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  

0,00 

i) výdavky na služby  254 373,00 

j) výdavky na bežné transfery, v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 

podľa osobitného predpisu  

11 958,00 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby 

účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka   

14 732,00 

 EON za rok 2021 SPOLU 1 684 011,00 

 Celková výška bežných výdavkov za rok 2021 1 669 279,00 

 Výška prijatých úhrad za sociálnu službu za rok 2021 409 184,00 

 

Prijatý finančný príspevok z MPSVaR SR za rok 2021:    684 864,-   € 

Finančný príspevok na 1 klienta na mesiac:          416,58 € 

 

EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na rok :    12 292,05 € 

EON na 1 prijímateľa sociálnej služby  na mesiac :    1 024,34 € 

 

Dátum: 21.2.2022 

Spracovala: Ing. Iveta Žáčiková 


