PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKU SLUŽBU
ZA ROK 2018
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa §72 ods. 5 zák.448/2008 Z.z. v platnom znení
Poskytovateľ sociálnej služby : MESTO RUŽOMBEROK
Druh poskytovanej sociálnej služby : opatrovateľská služba
Forma sociálnej služby : terénna sociálna služba
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2018 : 115 prijímateľov soc. služby

Ekonomicky oprávnené náklady
(podľa § 72 ods. 5 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. zákona o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov

Celkové náklady
za sledované
obdobie 2017
(v€)

a)

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

380 781,26

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)

130 317,31

c)

Výdavky na cestovné náhrady

0

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

0

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

f)

Výdavky na dopravu

0

g)

Výdavky na rutinnú štandardnú údržbu okrem jednorazovej štandardnej údržby
objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov

0

h)

Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, okrem dopravných prostriedkov

0

i)

Výdavky na služby
z toho stravovanie

j)

Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného,
náhrady príjmu pri dočasnej PN zamestnanca

k)

Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku

26,42

43 412,97
42 001,09
1 449,35
0

SPOLU (výška uplatnených EON)

555 987,31

Príspevok z NP POS

- 68 630,00

Ekonomicky oprávnené náklady po odpočítaní príspevku

487 357,31

Počet odpracovaných hodín v roku 2018
Priemerný počet odpracovaných hodín OS za mesiac

Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 03401 Ružomberok
Tel.: +421 44 431 44 22, fax: +421 44 431 44 29, www.ruzomberok.sk, info@murk.sk

109 204,22 hod.
9 100,35 hod.

Priemerne EON za 1 hod. poskytnutej opatrovateľskej služby

4,46 / hod.

V Ružomberku 10.1.2019

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA ÚTULOK ZA ROK 2018
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa §72 ods. 5 zák.448/2008 Z.z. v platnom znení
Poskytovateľ sociálnej služby : MESTO RUŽOMBEROK
Druh poskytovanej sociálnej služby : útulok
Forma sociálnej služby : pobytová sociálna služba
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2018 : 15 prijímateľov soc. služby

Ekonomicky oprávnené náklady
(podľa § 72 ods. 5 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. zákona o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov

Celkové náklady
za sledované
obdobie 2017
(v€)

a)

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

17 626

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)

5 599,47

c)

Výdavky na cestovné náhrady

d)

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

e)

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

f)

Výdavky na dopravu

g)

Výdavky na rutinnú štandardnú údržbu okrem jednorazovej štandardnej údržby
objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov

h)

Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, okrem dopravných prostriedkov

i)

Výdavky na služby
z toho stravovanie

0
8 197,27
924,86
0
784,83
0
1 809,38
1 646,68

j)

Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného,
náhrady príjmu pri dočasnej PN zamestnanca

0

k)

Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku

0

SPOLU (výška uplatnených EON)

34 341,81

Finančný príspevok na poskytovanú službu

27 000,00

Ekonomicky oprávnené náklady po odpočítaní príspevku

7 341,81

Počet odpracovaných hodín v roku 2018

3 517,50 hod.

Priemerný počet odpracovaných hodín OS za mesiac

293,125 hod.

Priemerne EON za 1 hod. poskytnutej opatrovateľskej služby

2,087 €/ hod.

V Ružomberku 10.1.2019

