
Názov a adresa zariadenia sociálnych 

služieb:

Druh sociálnej služby:

Forma sociálnej služby:

Kapacita zariadenia podľa registra:

11574,59

4315,97

4,02

1058,51

663,46

209,50

186,68

42,41

2631,53

418,42

0,00

21105,09

 

M E S A Č N E : 463,36

R O Č N E : 5560,32

Dátum: 25.01.2023

Schválil: PhDr. Soňa Miháliková

Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 prijímateľa soc. služby za rok 2022 (Eur):

Meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej za vyplnenie; telef. kontakt: Bc. Jana Smolková, t.č. 0905235099

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h) 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 ostého druhu alebo porovnateľné 

veci

i) výdavky na služby
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľaosobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca podľa osobitného predpisu
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho 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

SPOLU 

f) dopravné

Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby  za rok 2022 - rozpis podľa §72 odst. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Centrum scoiálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3, 026 01  Dolný Kubín

Špecializované zariadenie

celoročná pobytová sociálna služba

43

Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2022 (v Eur)
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

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)

c) tuzemské cestovné náhrady

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov


