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Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre položiek nákladov 

podľa  zákona č. 448/2008 § 72 ods. 5 v znení neskorších predpisov  
Pracovisko Horelica   18:   48 obyvateľov 

Pracovisko Horelica 107: 110 obyvateľov 

 

 Pracovisko 

Horelica 107 

od 01.01.2021  

do 31.12.2021 

Pracovisko 

Horelica 18 

od 01.01.2021 

do 31.12.2021 

Spolu  

a) mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných 

vyrovnaní podľa osobitného predpisu 831 115,83 312 553,53 1 143 669,36 

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) 306 917,73 113 753,44 420 671,17 

c) tuzemské cestovné náhrady 95,69 5,10 100,79 

d) výdavky na energie, vodu 

a komunikácie 69 226,22 35 312,77 104 538,99 

e) výdavky na materiál okrem 

reprezentačného vybavenia nových 

interiérov 148 544,59 45 770,82 194 315,41 

f) dopravné 2 946,87 964,41 3 911,28 

g) výdavky na rutinnú údržbu 

a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich 

častí a riešenia havarijných stavov 2 689,93 2 128,09 4 818,02 

h) nájomné za prenájom nehnuteľností 

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 istého druhu 

alebo porovnateľné veci 36,00 159,36 195,36 

i) výdavky na služby 60 779,76 11 860,44 72 640,2 

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu 

vreckového podľa osobitného predpisu, 

odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca podľa 

osobitného predpisu 14 389,74 1 301,11 15 690,85 

k) odpisy hmotného majetku 50 247,94 17 668,52 67 916,46 
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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 1 486 990,30 541 477,59 2 028 467,89 

 

V Čadci - Horelici, dňa 26.01.2022 

 

Vypracovala:  Mgr. Cholujová Jana, v. r.                       

                       Mgr. Knežiková Katarína, v. r.      

 

Schválila:   Mgr. Mária Grigová, v. r. 

                   riaditeľka CSS Horelica                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


