
Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Južná trieda 2, 040 01 Košice

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu Výška EON z poskytnutího FP na soc. služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
85 889,44 85 889,44

z toho: odmeny 1 433,65 1 433,65

počet zamestnancov: 12,92 12,92

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)

30 290,90 30 290,90

c) tuzemské cestovné náhrady 18,75 18,75

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 21 991,49 21 991,49

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 34 712,96 34 712,96

f) dopravné 59,33 59,33

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
1 949,84 1 949,84

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

0,00 0,00

i) výdavky na služby 18 714,15 18 714,15

z toho: stravovanie 2 277,85 2 277,85

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
1 044,93 1 044,93

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 894,20 894,20

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 195 565,99 195 565,99

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Druh sociálnej služby/forma: zariadenie opatrovateľskej služby

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa  § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Južná trieda 2, 040 01 Košice

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
28 317,64 28 317,64

z toho: odmeny 1 866,98 1 866,98

počet zamestnancov: 12,92 12,92

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)

10 071,39 10 071,39

c) tuzemské cestovné náhrady 12,89 12,89

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 10 026,97 10 026,97

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 535,31 1 535,31

f) dopravné 26,06 26,06

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
1 340,52 1 340,52

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

0,00 0,00

i) výdavky na služby 13 306,76 13 306,76

z toho: stravovanie 2 173,15 2 173,15

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
368,35 368,35

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 614,76 614,76

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 65 620,65 65 620,65

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Južná trieda 2, 040 01 Košice

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu Výška EON z poskytnutího FP na soc. služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
267 664,65 267 664,65

z toho: odmeny 4 289,28 4 289,28

počet zamestnancov: 47,15 47,15

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)

94 720,48 94 720,48

c) tuzemské cestovné náhrady 69,15 69,15

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 75 662,40 75 662,40

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 108 373,16 108 373,16

f) dopravné 183,93 183,93

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
7 190,05 7 190,05

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

0,00 0,00

i) výdavky na služby 68 288,00 68 288,00

z toho: stravovanie 8 399,56 8 399,56

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
4 007,16 4 007,16

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 3 297,34 3 297,34

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 629 456,32 629 456,32

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa  § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: zariadenie pre seniorov

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Lipany, Hviezdoslavova 826/66, 082 71 Lipany

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
172 456,50 172 456,50

z toho: odmeny 2 136,88 2 136,88

počet zamestnancov: 25,99 25,99

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)

61 718,73 61 718,73

c) tuzemské cestovné náhrady 68,52 68,52

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 25 002,59 25 002,59

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 18 782,41 18 782,41

f) dopravné 26,10 26,10

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
3 907,15 3 907,15

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

0,00 0,00

i) výdavky na služby 50 213,99 50 213,99

z toho: stravovanie 6 157,84 6 157,84

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
3 310,39 3 310,39

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 695,99 695,99

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 336 182,37 336 182,37

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Druh sociálnej služby/forma: zariadenie pre seniorov

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarín Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Lipany, Hviezdoslavova 826/66, 082 71 Lipany

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných 

osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
15 458,28 15 458,28

z toho: odmeny 203,00 203,00

počet zamestnancov: 2,00 2,00

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)

5 546,69 5 546,69

c) tuzemské cestovné náhrady 93,10 93,10

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 3 244,53 3 244,53

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 758,64 1 758,64

f) dopravné 0,00 0,00

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
550,77 550,77

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

0,00 0,00

i) výdavky na služby 4 818,88 4 818,88

z toho: stravovanie 306,70 306,70

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
0,00 0,00

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 92,01 92,01

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 31 562,90 31 562,90

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                     Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                              Podpis:

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 1261/30, 082 21 Veľký Šariš

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
90 190,36 90 190,36

z toho: odmeny 1 423,05 1 423,05

počet zamestnancov: 14,30 14,30

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)

32 358,02 32 358,02

c) tuzemské cestovné náhrady 60,20 60,20

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 18 875,97 18 875,97

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 9 191,64 9 191,64

f) dopravné 32,86 32,86

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
3 098,37 3 098,37

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

0,00 0,00

i) výdavky na služby 21 392,48 21 392,48

z toho: stravovanie 2 190,19 2 190,19

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
2 281,93 2 281,93

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 2 153,81 2 153,81

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 179 635,64 179 635,64

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                           Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: zariadenie pre seniorov

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                                Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Bardejovská Nová Ves, Nám.L.Berku 199, 085 01 Bardejov

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných 

osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
15 074,24 15 074,24

z toho: odmeny 265,20 265,20

počet zamestnancov: 1,58 1,58

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)

4 897,99 4 897,99

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 1 300,38 1 300,38

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 755,20 755,20

f) dopravné 44,82 44,82

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
0,00 0,00

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

7 776,00 7 776,00

i) výdavky na služby 7 122,62 7 122,62

z toho: stravovanie 4 326,00 4 326,00

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu 

pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
0,00 0,00

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00 0,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 36 971,25 36 971,25

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/  Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár

Vyhotovil: /meno, priezvisko/  Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Humenné, Kukorelliho 1498/10, 066 01 Humenné

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
25 506,29 25 506,29

z toho: odmeny 237,50 237,50

počet zamestnancov: 3,96 3,96

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)

8 838,20 8 838,20

c) tuzemské cestovné náhrady 289,72 289,72

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 0,00 0,00

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 673,79 1 673,79

f) dopravné 9,50 9,50

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
4 256,54 4 256,54

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

310,47 310,47

i) výdavky na služby 11 845,98 11 845,98

z toho: stravovanie 0,00 0,00

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
1 602,22 1 602,22

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 495,00 495,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 54 827,71 54 827,71

Tel.č.: 910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár sv. Marty Košice, Moyzesova 1038/24, 040 01 Košice

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
7 898,50 7 898,50

z toho: odmeny 60,00 60,00

počet zamestnancov: 1,25 1,25

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)

2 779,94 2 779,94

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 0,00 0,00

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 117,29 117,29

f) dopravné 0,00 0,00

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
0,00 0,00

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

8 406,00 8 406,00

i) výdavky na služby 6 639,85 6 639,85

z toho: stravovanie 2 212,00 2 212,00

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
753,90 753,90

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00 0,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 26 595,48 26 595,48

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                                Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár sv. Kláry, Okružná 3657, 071 01 Michalovce

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
17 560,38 17 560,38

z toho: odmeny 75,00 75,00

počet zamestnancov: 2,58 2,58

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)

6 181,81 6 181,81

c) tuzemské cestovné náhrady 65,26 65,26

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 2 308,46 2 308,46

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 991,89 1 991,89

f) dopravné 20,00 20,00

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
0,00 0,00

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

1 698,14 1 698,14

i) výdavky na služby 33 211,53 33 211,53

z toho: stravovanie 13 434,26 13 434,26

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
1 617,66 1 617,66

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 3 395,64 3 395,64

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 68 050,77 68 050,77

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                              Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a 

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                                Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Prešov, Okružná 7708/36, 080 01 Prešov

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
22 536,84

z toho: odmeny 460,00

počet zamestnancov: 3,25

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)

7 929,14

c) tuzemské cestovné náhrady 240,52

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 2 478,19

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 211,80

f) dopravné 184,08

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
1 081,50

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

9 336,00

i) výdavky na služby 14 345,39

z toho: stravovanie 8 689,58

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
1 952,15

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 61 295,61

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Sabinov, 17. novembra 1678/8, 083 01 Sabinov

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
20 505,43 20 505,43

z toho: odmeny 65,00 65,00

počet zamestnancov: 3,00 3,00

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)

7 237,33 7 237,33

c) tuzemské cestovné náhrady 47,91 47,91

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 2 852,83 2 852,83

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 830,74 1 830,74

f) dopravné 0,00 0,00

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
970,40 970,40

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

0,00 0,00

i) výdavky na služby 12 277,15 12 277,15

z toho: stravovanie 0,00 0,00

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
1 650,88 1 650,88

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 1 066,00 1 066,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 48 438,67 48 438,67

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár

Úhrada EON na činnosti uvedené v § 16 až § 18 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách za obdobie                                                                

od 1.1.2016 do 31.12.2016

Vyhotovil: /meno, priezvisko/  Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice 

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Sečovce, SNP 953/12, 078 01 Sečovce

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
11 639,33 11 639,33

z toho: odmeny 440,00 440,00

počet zamestnancov: 2,50 2,50

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)

4 305,04 4 305,04

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 0,00 0,00

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 114,47 1 114,47

f) dopravné 0,00 0,00

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
603,14 603,14

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

4 440,00 4 440,00

i) výdavky na služby 16 138,68 16 138,68

z toho: stravovanie 619,20 619,20

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
0,00 0,00

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00 0,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 38 240,66 38 240,66

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                                Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Snina, Jána Bottu 142/2, 069 01 Snina

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
17 707,84 17 707,84

z toho: odmeny 180,00 180,00

počet zamestnancov: 4,63 4,63

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)

6 180,80 6 180,80

c) tuzemské cestovné náhrady 268,62 268,62

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 3 518,29 3 518,29

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 721,96 1 721,96

f) dopravné 80,64 80,64

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
2 865,78 2 865,78

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

1 500,00 1 500,00

i) výdavky na služby 22 198,15 22 198,15

z toho: stravovanie 12 984,60 12 984,60

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
1 502,66 1 502,66

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 4 835,00 4 835,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 62 379,74 62 379,74

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                                Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Snina , Námestie Jána Pavla II 2059/2, 069 01 Snina

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
24 624,94 24 624,94

z toho: odmeny 185,00 185,00

počet zamestnancov: 2,25 2,25

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)

8 371,96 8 371,96

c) tuzemské cestovné náhrady 206,31 206,31

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 1 809,17 1 809,17

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 260,38 1 260,38

f) dopravné 45,00 45,00

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
0,00 0,00

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

0,00 0,00

i) výdavky na služby 15 871,60 15 871,60

z toho: stravovanie 8 379,80 8 379,80

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
1 550,33 1 550,33

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00 0,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 53 739,69 53 739,69

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Stropkov, Andreja Hlinku 1762/27, 091 01 Stropkov

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
25 681,51 25 681,51

z toho: odmeny 645,00 645,00

počet zamestnancov: 4,01 4,01

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)

8 576,11 8 576,11

c) tuzemské cestovné náhrady 94,65 94,65

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 6 083,39 6 083,39

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 744,89 1 744,89

f) dopravné 277,96 277,96

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
203,29 203,29

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

1,00 1,00

i) výdavky na služby 16 606,59 16 606,59

z toho: stravovanie 10 536,58 10 536,58

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
2 117,57 2 117,57

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 635,40 635,40

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 62 022,36 62 022,36

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                                Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 010 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Trebišov, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
10 452,85 10 452,85

z toho: odmeny 256,00 256,00

počet zamestnancov: 1,50 1,50

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)

3 501,33 3 501,33

c) tuzemské cestovné náhrady 45,60 45,60

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 2 048,64 2 048,64

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 596,38 596,38

f) dopravné 0,00 0,00

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
241,79 241,79

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

1 590,23 1 590,23

i) výdavky na služby 4 313,39 4 313,39

z toho: stravovanie 758,60 758,60

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
117,17 117,17

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00 0,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 22 907,38 22 907,38

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                                Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: Emauzy, Fialková 592/3, 040 11 Košice

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
25 408,25 25 408,25

z toho: odmeny 260,00 260,00

počet zamestnancov: 3,66 3,66

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)

8 746,29 8 746,29

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 8 999,13 8 999,13

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 431,94 431,94

f) dopravné 20,00 20,00

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
0,00 0,00

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

0,06 0,06

i) výdavky na služby 9 730,86 9 730,86

z toho: stravovanie 0,00 0,00

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
2 233,16 2 233,16

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00 0,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 55 569,69 55 569,69

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: nocľaháreň

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: CHD Košice, Bosákova 3316, 040 01 Košice

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných 

osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
58 424,59 58 424,59

z toho: odmeny 941,20 941,20

počet zamestnancov: 7,87 7,87

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)

20 530,18 20 530,18

c) tuzemské cestovné náhrady 88,66 88,66

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 7 760,08 7 760,08

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 10 237,92 10 237,92

f) dopravné 443,58 443,58

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
1 492,86 1 492,86

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

514,02 514,02

i) výdavky na služby 17 456,41 17 456,41

z toho: stravovanie 2 969,62 2 969,62

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
71,89 71,89

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 285,04 285,04

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 117 305,23 117 305,23

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                                Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Druh sociálnej služby/forma: nocľaháreň

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: CHD sv.Edity Steinovej, Školská 396/27, 076 22 Vojčice

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
21 270,27 21 270,27

z toho: odmeny 216,00 216,00

počet zamestnancov: 5,51 5,51

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)

7 498,71 7 498,71

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 1 925,58 1 925,58

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 2 449,05 2 449,05

f) dopravné 37,18 37,18

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
870,95 870,95

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

0,00 0,00

i) výdavky na služby 8 544,56 8 544,56

z toho: stravovanie 861,53 861,53

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
198,20 198,20

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 1 801,58 1 801,58

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 44 596,08 44 596,08

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: zariadenie pre seniorov

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: CHD sv.Edity Steinovej, Školská 396/27, 076 22 Vojčice

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
19 907,84 19 907,84

z toho: odmeny 138,50 138,50

počet zamestnancov: 1,50 1,50

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)

7 063,65 7 063,65

c) tuzemské cestovné náhrady 4,88 4,88

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 2 642,95 2 642,95

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 2 898,21 2 898,21

f) dopravné 51,03 51,03

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
1 195,42 1 195,42

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

0,00 0,00

i) výdavky na služby 4 651,12 4 651,12

z toho: stravovanie 1 182,50 1 182,50

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
272,04 272,04

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 2 472,75 2 472,75

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 41 159,89 41 159,89

Tel.č.: 0910842677

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma:  denný stacionár

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk



Prijímateľ finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 5265/2017-M_ORF

Názov zariadenia sociálnej služby: KC Košice, Poľná 317/1, 040 14 Košice

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
11 599,24 11 599,24

z toho: odmeny 142,10 142,10

počet zamestnancov: 1,74 1,74

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)

4 134,21 4 134,21

c) tuzemské cestovné náhrady 32,97 32,97

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 12 402,59 12 402,59

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 2 622,10 2 622,10

f) dopravné 0,00 0,00

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
2 440,65 2 440,65

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

774,91 774,91

i) výdavky na služby 7 945,33 7 945,33

z toho: stravovanie 513,79 513,79

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
87,09 87,09

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 1 089,44 1 089,44

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 43 128,53 43 128,53

Tel.č.: 

Pečiatka:

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/ Ing. Cyril Korpesio

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Druh sociálnej služby/forma: nocľaháreň

Vyhotovil: /meno, priezvisko/ Ing. Katarína Salanciová

Dňa: 26.3.2018                                                               Podpis: E-mail: katarina.salanciova@charita-ke.sk


