
Ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za rok 2017 

Názov položky/podpoložky

Zariadenie 

opatrovateľskej služby 

Coburgova

Zariadenie 

opatrovateľskej služby 

Hospodárska

 Noclaháreň Coburgova  Zariadenie pre seniorov

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
124 078,60 231 521,70 49 490,41 639 213,87

z toho: odmeny 0,00 0,00 0,00 62 364,43

počet zamestnancov: 12 24 5 74

b)

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky 

na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa 

písmena a)

43 851,49 80 281,21 16 626,34 227 061,43

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 1 892,83

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 11 200,48 22 899,74 9 141,07 146 646,27

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 25 299,42 36 866,91 2 756,85 244 493,72

f) dopravné 0,00 0,00 0,00 2 024,05

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
315,64 995,69 529,20 47 520,40

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

0,00 0,00 0,00 0,00

i) výdavky na služby 2 533,11 4 237,11 2 263,51 63 543,54

z toho: stravovanie 0,00 0,00 0,00 7 158,17

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
315,63 3 834,03 265,39 9 834,66

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 827,04 3 024,48 3 227,68 43 973,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 208 421,41 383 660,87 84 300,45 1 426 203,77

V Trnave, dňa 24.4.2018


