2021

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK
Názov organizácie

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Druh poskytovaniej sociálnej služby

zariadenie pre seniorov

Forma poskytovanej sociálnej služby

celoročná

Počet mesiacov poskytovania sociálnej služby v roku

12

Kapacita podľa registra

22

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov
Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 5 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov, ktoré tvoria

21,05
EON na mesiac EON na mesiac
Celkové EON za na klienta podľa na klienta podľa
rok
miest zapísaných
skutočnej
v registri
obsadenosti

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa
osobitného predpisu (t. j. Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o
zmene a doplnenení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov)

142961,4

6498,25

6791,52

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

49746,18

2261,19

2363,24

0,00
4825,36

0,00
219,33

0,00
229,23

21730,78

987,76

1032,34

1594,85

72,49

75,76

15072,78

685,13

716,05

3551,58

161,44

168,72

46149,67

2097,71

2192,38

369,10

16,78

17,53

83,79

3,81

3,98

286085,49

13003,89

13590,76

1083,66

1132,56

c) tuzemské cestovné náhrady
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových
interiérov
f) dopravné
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných
stavov
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
i) výdavky na služby
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, 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.

EON náklady spolu
Ø EON/klient/mesiac

Vypracovala: Mgr. Jarmila Boríková, t.č.: 0901 78 00 84, e-mail: jarmilaborikova@gmail.com
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V Mojmírovciach, dňa 28.1.2022

