
Výpocet ekonomickv oprávnených nákladov § 72 ods.5 a dalších výdavkov za rok 2013

Názov zariadenia:

Druh poskytovanej sociálnej služby:

Forma sociálnej služby':

Pocet prijimatel'ov sociálnej služby v roku 2013 2:

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2013 :

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania:

2. Poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na
starobné dôchodkové sporenie:

3. Cestovné náhrady:

3a. z toho: Cestovné náhrady, okrem cestovných náhrad pri zahranicných pracovných
cestách:

4. Energie, voda a komunikácie:

5. Materiál:

5a. z toho: Materiál, okrem reprezentacného vybavenia nových interiérov

S.Dopravné:

7. Rutinná a štandardná údržba:

7a. z toho: Rutinná a štandardná údržba, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich
castí a riešenia havarijných stavov:

8. Nájomné za prenájom:

8a. z toho:Nájomné za prenájom, okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov,
prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu:

9. Služby:

10. Bežné transfery :

10a. z toho len na vreckové 3), odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri docasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca:

11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podla osobitného predpisu 5) :

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2013 spolu:

1) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celorocná alebo týždenná), alebo iná

2) Uvedie sa priemerný prepocítaný pocet príjimatelov sociálnej služby za rok 2013 s presnostou na dve
desatinné miesta, t.j. celkový pocet dní poskytovanej starostlivosti za všetkých klientov vydelený poctom
dní poskytovanej služby v roku

3) Zákon C. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

4) Uvedie sa výška výdavku s presnostou dve desatinné miesta

5) Zákon C. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto vyhotovenia:14.3.2014 Zlaté Moravce

Zariadenie opatrovatelskej služby pri
Mestskom úrade, Rovnanova 3,

Zlaté Moravce

Zariadenie opatrovatelskej služby

pobytová, celorocná

koeficient 0,62 I obložnost 8.06
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57942,88

19489,61

~

6467,62

740,26

1358,40

411 ,40

80,00

0,00

11165,00

3793,35

831,36

2093,00

Spracoval (meno, priezvisko a podpis ): BC.Jana Bošiaková
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