Sociálne služby MYJAVA,n.o
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020
podľa § 72 ods.5 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Poskytovateľ sociálnej služby:
Druh poskytovanej služby:
Forma poskytovanej služby:
Kapacita zariadenia:

Sociálne služby Myjava, n.o.
domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
ambulantná
30

Ekonomicky oprávnené náklady
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa zákona
č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie,
povinné starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom
Tuzemské cestovné náhrady
Výdavky na energie, vodu a komunikácie
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových
priestorov
Dopravné
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo častí a riešenia havarijných stavov
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
Výdavky na služby
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového,
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných
predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje
a odpisuje 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
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 spolu
Celková výška bežných výdavkov za rok 2020

Sociálne služby Myjava n.o., Nám. M.R.Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
Tel: 034/6907119, Fax: 034/6212597
e-mail: galikova@myjava.sk

Výška EON v EUR
62 834,60

25 582,68
0
357,70
6276,29
0,00
300,05
11 152,57

9 480,45
1 061,48
180,00

117 225,82
153 673,28

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020
podľa § 72 ods.5 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Poskytovateľ sociálnej služby:
Druh poskytovanej služby:
Forma poskytovanej služby:
Kapacita zariadenia:

Sociálne služby Myjava, n.o.
útulok
pobytová
47

Ekonomicky oprávnené náklady
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa zákona
č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie,
povinné starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom
Tuzemské cestovné náhrady
Výdavky na energie, vodu a komunikácie
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových
priestorov
Dopravné
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo častí a riešenia havarijných stavov
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
Výdavky na služby
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového,
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných
predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje
a odpisuje 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
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 spolu
Celková výška bežných výdavkov za rok 2020

Výška EON v EUR
50 783,38

14 142,98
0,00
285,02
9 957,84
0,00
22,62
36 284,52

3 190,91
103,87
0

114 771,14
122 700,78

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020
podľa § 72 ods.5 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Poskytovateľ sociálnej služby:
Druh poskytovanej služby:
Forma poskytovanej služby:
Kapacita zariadenia:

Sociálne služby Myjava, n.o.
nocľaháreň
celoročná
17

Ekonomicky oprávnené náklady
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa zákona
č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie,
povinné starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom
Tuzemské cestovné náhrady
Výdavky na energie, vodu a komunikácie
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových
priestorov
Dopravné
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
údržby objektov alebo častí a riešenia havarijných stavov
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
Výdavky na služby
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového,
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných
predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje
a odpisuje 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
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 spolu
Celková výška bežných výdavkov za rok 2020

V Myjave, dňa 02.3.2021
Vypracovala: Svetlana Červienková
Schválil: Mgr. Jana Gáliková

Výška EON v EUR
12 258,44

7 779,66
0,00
277,60
3 622,24
0,00
0,00
11 879,76

2 693,37
0
1 675,00

40 186,07
44 654,39

