
Príloha A

► Druh sociálnej služby:

► Forma sociálnej služby:

► Výška príjmov z úhrad za rok 2017:

► Sledované obdobie:

Položka

A.+B.+C.+D.                                

Celkové za 

sledované obdobie                      

( v € )

A. - Hradené z 

príspevku PSK                    

( v € )

B. - Hradené z 

príjmov za 

poskytovanú 

sociálnu službu                       

( v € )

C. - Hradené z 

iných zdrojov                          

( v € )             

D. - Hradené z 

darov                              

( v € )       

F. 16,10 16,10

► Výška finančného príspevku z PSK za rok 

2017 ( v € ) :

ROK 2017

109 814,01

22 705,28

Spotreba energie

(výdavky na energie, vodu a komunikácie)

8 285,06

12 501,29

298,32 7 986,74

domov sociálnych služieb

►  Poskytovateľ sociálnej služby                                           

(kontaktné údaje):

►  Zariadenie sociálnej služby                                 

(kontaktné údaje) : 

ADCH Košice, Bočná 2, 

040 01 Košice

DPS Lipany, 

Hviezdoslavova 826,      

082 71 Lipany

celoročná pobytová

53 555,90

143 677,32

E.

Dopravné

(výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 

nových interiérov)

Spotreba materiálu

2 609,59

17 508,05

17,09C.

A.

Mzdové náklady 

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 553/2003 Z.z.)

B.

Zákonné odvody

(poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové 

sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa 

písmena A.)

D.

Cestovné náhrady

(tuzemské cestovné náhrady)

Ekonomicky oprávnené náklady                                                                            
(podľa  § 72 ods. 5 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov) 

112 423,60

40 213,33

17,09

12 501,29



I. 39 645,77 30 645,77 9 000,00

217 516,79 132 519,29 53 555,90 24 441,60 0,00

Schválil: Ing. Cyril Korpesio - riaditeľ ADCH Košice

Prepočítaný počet prijímateľov sociálnej služby 

za sledované obdobie
20,50

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

- meno a priezvisko:

Rutinná - štandardná údržba

(výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov)

Dátum: 13.04.2018

Vypracoval: Ing. Katarína Salanciová, 0910842677

* Poznámka:  Prílohu je potrebné vypísať za každé zariadenie sociálnych služieb, pre každý druh a formu sociálnej služby zvlášť !!!

1 953,57G.

2 105,84

(odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby 

účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka - Zákon č. 431/2002 

Z.z.) 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)

H.

Nájomné

355,14

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                                          

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 deň  

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                                        

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac 

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                           

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 rok

K.

J.

Bežné transfery

(výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 305/2005 Z.z. 
) 
, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu - Zákon 

č. 462/2003 Z.z.)

(nájomné za prenájom nehnuteľnosti 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)

Výdavky na služby

- kontaktné údaje:

Ekonomicky oprávnené náklady - SPOLU

1 953,57

2 105,84

29,07

884,21

10 610,58

Odpisy

355,14



Príloha A

► Druh sociálnej služby:

► Forma sociálnej služby:

► Výška príjmov z úhrad za rok 2017:

► Sledované obdobie:

Položka

A.+B.+C.+D.                                

Celkové za 

sledované obdobie                      

( v € )

A. - Hradené z 

príspevku PSK                    

( v € )

B. - Hradené z 

príjmov za 

poskytovanú 

sociálnu službu                       

( v € )

C. - Hradené z 

iných zdrojov                          

( v € )             

D. - Hradené z 

darov                              

( v € )       

F. 37,19 37,19

►  Poskytovateľ sociálnej služby                                           

(kontaktné údaje):
ADCH Košice, Bočná 2, 

040 01 Košice

►  Zariadenie sociálnej služby                                 

(kontaktné údaje) : 

DPS V.Šariš, 

Nám.sv.Jakuba 30,           

080 01 Veľký Šariš

domov sociálnych služieb

celoročná pobytová

► Výška finančného príspevku z PSK za rok 

2017 ( v € ) : 145 308,30

53 818,08

ROK 2017

Ekonomicky oprávnené náklady                                                                            
(podľa  § 72 ods. 5 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov) 

A.

Mzdové náklady 

111 548,76 110 507,45 1 041,31(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 553/2003 Z.z.)

B.

Zákonné odvody

40 015,89 31 827,43 8 188,46
(poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové 

sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa 

písmena A.)

C.
Cestovné náhrady

60,20 60,20

(tuzemské cestovné náhrady)

D.
Spotreba energie

21 429,86 21 429,86

(výdavky na energie, vodu a komunikácie)

E.

Spotreba materiálu

10 631,80 10 631,80
(výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 

nových interiérov)

Dopravné



I. 27 195,00 12 429,26 14 765,74

219 717,77 142 334,88 53 818,08 23 564,81 0,00

Dátum: 13.04.2018

Vypracoval: Ing. Katarína Salanciová, 0910842677

Schválil: Ing. Cyril Korpesio - riaditeľ ADCH Košice

G.

Rutinná - štandardná údržba

3 539,34 3 539,34(výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov)

H.

Nájomné

(nájomné za prenájom nehnuteľnosti 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)

Výdavky na služby

J.

Bežné transfery

2 801,06 2 801,06

(výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 305/2005 Z.z. 
) 
, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu - Zákon 

č. 462/2003 Z.z.)

K.

Odpisy

2 458,67 2 458,67

(odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby 

účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka - Zákon č. 431/2002 

Z.z.) 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)

Ekonomicky oprávnené náklady - SPOLU

Prepočítaný počet prijímateľov sociálnej služby 

za sledované obdobie
22,17

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                                          

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 deň  
27,15

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                                        

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac 
825,88

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                           

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 rok
9 910,59

* Poznámka:  Prílohu je potrebné vypísať za každé zariadenie sociálnych služieb, pre každý druh a formu sociálnej služby zvlášť !!!

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:



Príloha A

► Druh sociálnej služby:

► Forma sociálnej služby:

► Výška príjmov z úhrad za rok 2017:

► Sledované obdobie:

Položka

A.+B.+C.+D.                                

Celkové za 

sledované obdobie                      

( v € )

A. - Hradené z 

príspevku PSK                    

( v € )

B. - Hradené z 

príjmov za 

poskytovanú 

sociálnu službu                       

( v € )

C. - Hradené z 

iných zdrojov                          

( v € )             

D. - Hradené z 

darov                              

( v € )       

F. 8,85 8,85Dopravné

(výdavky na energie, vodu a komunikácie)

E.

Spotreba materiálu

3 799,63 3 799,63
(výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 

nových interiérov)

D.
Spotreba energie

5 432,64 5 432,64

(poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové 

sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa 

písmena A.)

C.
Cestovné náhrady

30,10 30,10

(tuzemské cestovné náhrady)

801,00(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 553/2003 Z.z.)

B.

Zákonné odvody

12 613,99 11 007,69 1 606,30

► Výška finančného príspevku z PSK za rok 

2017 ( v € ) : 45 741,30

14 992,48

ROK 2017

Ekonomicky oprávnené náklady                                                                            
(podľa  § 72 ods. 5 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov) 

A.

Mzdové náklady 

35 534,61 34 733,61

►  Poskytovateľ sociálnej služby                                           

(kontaktné údaje):
ADCH Košice, Bočná 2, 

040 01 Košice

►  Zariadenie sociálnej služby                                 

(kontaktné údaje) : 

Špecializované zariadenie 

Veľký Šariš,         

Nám.sv.Jakuba 30,               

080 01 Veľký Šariš

špecializované zariadenie

celoročná pobytová



I. 8 781,23 386,25 8 394,98

69 128,76 45 741,30 14 992,48 8 394,98 0,00

* Poznámka:  Prílohu je potrebné vypísať za každé zariadenie sociálnych služieb, pre každý druh a formu sociálnej služby zvlášť !!!

12 568,87

1 047,41

Schválil: Ing. Cyril Korpesio - riaditeľ ADCH Košice
- meno a priezvisko:

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                                        

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac 

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                           

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 rok

- kontaktné údaje:

Dátum: 13.04.2018

Vypracoval: Ing. Katarína Salanciová, 0910842677

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

(odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby 

účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka - Zákon č. 431/2002 

Z.z.) 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)

Ekonomicky oprávnené náklady - SPOLU

Prepočítaný počet prijímateľov sociálnej služby 

za sledované obdobie
5,50

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                                          

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 deň  
34,44

325,05

(výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 305/2005 Z.z. 
) 
, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu - Zákon 

č. 462/2003 Z.z.)

K.

Odpisy

835,53 835,53

(nájomné za prenájom nehnuteľnosti 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)

Výdavky na služby

J.

Bežné transfery

325,05

(výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov)

H.

Nájomné

G.

Rutinná - štandardná údržba

1 767,13 1 767,13



Príloha A

► Druh sociálnej služby:

► Forma sociálnej služby:

► Výška príjmov z úhrad za rok 2017:

► Sledované obdobie:

Položka

A.+B.+C.+D.                                

Celkové za 

sledované obdobie                      

( v € )

A. - Hradené z 

príspevku PSK                    

( v € )

B. - Hradené z 

príjmov za 

poskytovanú 

sociálnu službu                       

( v € )

C. - Hradené z 

iných zdrojov                          

( v € )             

D. - Hradené z 

darov                              

( v € )       

F. 9,68 9,68Dopravné

(výdavky na energie, vodu a komunikácie)

E.

Spotreba materiálu

624,00 624,00
(výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 

nových interiérov)

D.
Spotreba energie

2 118,66 2 118,66

(poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové 

sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa 

písmena A.)

C.
Cestovné náhrady

89,96 89,96

(tuzemské cestovné náhrady)

9 613,81(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 553/2003 Z.z.)

B.

Zákonné odvody

8 477,08 8 271,07 206,01

► Výška finančného príspevku z PSK za rok 

2017 ( v € ) : 22 601,52

1 160,00

ROK 2017

Ekonomicky oprávnené náklady                                                                            
(podľa  § 72 ods. 5 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov) 

A.

Mzdové náklady 

23 944,26 14 330,45

►  Poskytovateľ sociálnej služby                                           

(kontaktné údaje):
ADCH Košice, Bočná 2, 

040 01 Košice

►  Zariadenie sociálnej služby                                 

(kontaktné údaje) : 

CHDM Vranov n/T,              

Lúčna 812,                                     

093 01 Vranov n/T

zariadenie podporovaného 

bývania

celoročná pobytová



I. 5 710,97 5 710,97

42 723,95 22 601,52 1 160,00 18 962,43

Schválil: Ing. Cyril Korpesio - riaditeľ ADCH Košice
- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

Dátum: 13.04.2018

Vypracoval: Ing. Katarína Salanciová, 0910842677

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                                        

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac 
712,07

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                           

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 rok
8 544,79

* Poznámka:  Prílohu je potrebné vypísať za každé zariadenie sociálnych služieb, pre každý druh a formu sociálnej služby zvlášť !!!

(odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby 

účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka - Zákon č. 431/2002 

Z.z.) 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)

Ekonomicky oprávnené náklady - SPOLU

Prepočítaný počet prijímateľov sociálnej služby 

za sledované obdobie
5,00

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                                          

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 deň  
23,41

115,07

(výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 305/2005 Z.z. 
) 
, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu - Zákon 

č. 462/2003 Z.z.)

K.

Odpisy

740,88 115,28 625,60

(nájomné za prenájom nehnuteľnosti 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)

Výdavky na služby

J.

Bežné transfery

115,07

893,39(výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov)

H.

Nájomné

G.

Rutinná - štandardná údržba

893,39



Príloha A

► Druh sociálnej služby:

► Forma sociálnej služby:

► Výška príjmov z úhrad za rok 2017:

► Sledované obdobie:

Položka

A.+B.+C.+D.                                

Celkové za 

sledované obdobie                      

( v € )

A. - Hradené z 

príspevku PSK                    

( v € )

B. - Hradené z 

príjmov za 

poskytovanú 

sociálnu službu                       

( v € )

C. - Hradené z 

iných zdrojov                          

( v € )             

D. - Hradené z 

darov                              

( v € )       

F. 9,95 9,95

►  Poskytovateľ sociálnej služby                                           

(kontaktné údaje):
ADCH Košice, Bočná 2, 

040 01 Košice

►  Zariadenie sociálnej služby                                 

(kontaktné údaje) : 

CHDM Vranov n/T,       

Lúčna 812,                             

093 01 Vranov n/T

útulok

celoročná pobytová

► Výška finančného príspevku z PSK za rok 

2017 ( v € ) : 13 792,80

1 121,63

ROK 2017

Ekonomicky oprávnené náklady                                                                            
(podľa  § 72 ods. 5 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov) 

A.

Mzdové náklady 

14 054,24 11 686,09 2 368,15(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 553/2003 Z.z.)

B.

Zákonné odvody

4 975,67 4 975,67
(poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové 

sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa 

písmena A.)

C.
Cestovné náhrady

92,46 92,46

(tuzemské cestovné náhrady)

D.
Spotreba energie

2 177,51 2 177,51

(výdavky na energie, vodu a komunikácie)

E.

Spotreba materiálu

641,34 641,34
(výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 

nových interiérov)

Dopravné



I. 5 337,37 310,34 5 027,03

29 035,75 11 686,09 1 121,63 16 228,03 0,00

Dátum: 13.04.2018

Vypracoval: Ing. Katarína Salanciová, 0910842677

Schválil: Ing. Cyril Korpesio - riaditeľ ADCH Košice

G.

Rutinná - štandardná údržba

918,21 918,21(výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov)

H.

Nájomné

(nájomné za prenájom nehnuteľnosti 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)

Výdavky na služby

J.

Bežné transfery

67,54 67,54

(výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 305/2005 Z.z. 
) 
, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu - Zákon 

č. 462/2003 Z.z.)

K.

Odpisy

761,46 761,46

(odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby 

účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka - Zákon č. 431/2002 

Z.z.) 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)

Ekonomicky oprávnené náklady - SPOLU

Prepočítaný počet prijímateľov sociálnej služby 

za sledované obdobie
6,08

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                                          

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 deň  
13,08

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                                        

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac 
397,97

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                           

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 rok
4 775,62

* Poznámka:  Prílohu je potrebné vypísať za každé zariadenie sociálnych služieb, pre každý druh a formu sociálnej služby zvlášť !!!

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:



Príloha A

► Druh sociálnej služby:

► Forma sociálnej služby:

► Výška príjmov z úhrad za rok 2017:

► Sledované obdobie:

Položka

A.+B.+C.+D.                                

Celkové za 

sledované obdobie                      

( v € )

A. - Hradené z 

príspevku PSK                    

( v € )

B. - Hradené z 

príjmov za 

poskytovanú 

sociálnu službu                       

( v € )

C. - Hradené z 

iných zdrojov                          

( v € )             

D. - Hradené z 

darov                              

( v € )       

F. 7,26 7,26

►  Poskytovateľ sociálnej služby                                           

(kontaktné údaje):
ADCH Košice, Bočná 2, 

040 01 Košice

►  Zariadenie sociálnej služby                                 

(kontaktné údaje) : 

CHDM Vranov n/T,       

Lúčna 812,                       

093 01 Vranov n/T

domov na pol ceste

celoročná pobytová

► Výška finančného príspevku z PSK za rok 

2017 ( v € ) : 13 134,60

1 667,60

ROK 2017

Ekonomicky oprávnené náklady                                                                            
(podľa  § 72 ods. 5 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov) 

A.

Mzdové náklady 

14 054,24 12 667,68 1 386,56(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 553/2003 Z.z.)

B.

Zákonné odvody

4 975,67 4 975,67
(poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové 

sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa 

písmena A.)

C.
Cestovné náhrady

67,47 67,47

(tuzemské cestovné náhrady)

D.
Spotreba energie

1 589,00 1 589,00

(výdavky na energie, vodu a komunikácie)

E.

Spotreba materiálu

468,00 468,00
(výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 

nových interiérov)

Dopravné



I. 4 103,14 138,77 3 964,37

26 558,02 12 667,68 1 667,60 12 222,74 0,00

Dátum: 13.04.2018

Vypracoval: Ing. Katarína Salanciová, 0910842677

Schválil: Ing. Cyril Korpesio - riaditeľ ADCH Košice

G.

Rutinná - štandardná údržba

670,04 670,04(výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov)

H.

Nájomné

(nájomné za prenájom nehnuteľnosti 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)

Výdavky na služby

J.

Bežné transfery

67,54 67,54

(výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 305/2005 Z.z. 
) 
, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu - Zákon 

č. 462/2003 Z.z.)

K.

Odpisy

555,66 555,66

(odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby 

účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka - Zákon č. 431/2002 

Z.z.) 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)

Ekonomicky oprávnené náklady - SPOLU

Prepočítaný počet prijímateľov sociálnej služby 

za sledované obdobie
4,83

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                                          

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 deň  
15,06

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                                        

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac 
458,21

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na                                           

1 prijímateľa sociálnej služby / 1 rok
5 498,55

* Poznámka:  Prílohu je potrebné vypísať za každé zariadenie sociálnych služieb, pre každý druh a formu sociálnej služby zvlášť !!!

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:



► Forma sociálnej služby :

* Po-Pia 8-11

* 14-15

► Výška finančného príspevku z PSK za rok 2017:

► Sledované obdobie:

Položka

A.+B.+C.=                             

Celkové za 

sledované obdobie                                                           

( v € )

A. - Hradené z 

príspevku PSK                    

( v € )

B. - Hradené z 

iných zdrojov                          

( v € )

C. - Hradené z 

darov                          

( v € )

F. 7,72 7,72Dopravné

E.

Spotreba materiálu

0,00 0,00
(výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov)

D.
Spotreba energie

289,53 289,53
(výdavky na energie, vodu a komunikácie)

C.
Cestovné náhrady

38,30 38,30
(tuzemské cestovné náhrady)

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 553/2003 Z.z.)

B.

Zákonné odvody

1 495,17 722,97 772,20(poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena A.)

Ekonomicky oprávnené náklady                                                                                  
(podľa  § 72 ods. 5 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov) 

A.

Mzdové náklady 

4 248,51 3 841,29 407,22

AMBULANTNE -

 TERÉNNE - 

6 039,00

► Počet hodín zazmluvneného poskytovania ŠSP zo 

strany PSK na rok 2017:
788,00

ROK 2017

Príloha C

►  Poskytovateľ špecializovaného sociálneho 

poradenstva "ŠSP"                                                          

(kontaktné údaje organizácie):

ADCH Košice, Bočná 2,         

040 01 Košice

►  Miesto poskytovania ŠSP                                              

(kontaktné údaje): 

CHSC Kukorelliho 1498/10,                     

066 01 Humenné

ambulantná-terénna



I. 2 980,29 242,54 2 737,75

9 059,52 4 806,80 4 252,72

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

Dátum: 13.04.2018

Vypracoval: Ing. Katarína Salanciová, 0910842677 Schválil: Ing. Cyril Korpesio,  055/6255317

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

Ekonomicky oprávnené náklady - SPOLU

Počet hodín poskytovania ŠSP za rok 2017 788,00

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € )                                              

na 1 hod.  špecializovaného sociálneho 

poradenstva

11,50

Poznámka: Prílohu je potrebné vypísať za každé miesto poskytovania špecializované sociálneho poradenstva zvlášť !!!

(výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 305/2005 Z.z. ) , odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca podľa osobitného predpisu - Zákon č. 462/2003 

Z.z.)

K.

Odpisy

0 0

(odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby 

účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka - Zákon č. 431/2002 

Z.z.) 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)

Výdavky na služby

J.

Bežné transfery

0 0

(výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov)

H.

Nájomné

0 0

(nájomné za prenájom nehnuteľnosti 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)

G.

Rutinná - štandardná údržba

0 0



► Forma sociálnej služby :

* Po-Pia 13-15

* 8-10

► Výška finančného príspevku z PSK za rok 2017:

► Sledované obdobie:

Položka

A.+B.+C.=                             

Celkové za 

sledované obdobie                                                           

( v € )

A. - Hradené z 

príspevku PSK                    

( v € )

B. - Hradené z 

iných zdrojov                          

( v € )

C. - Hradené z 

darov                          

( v € )

F. Dopravné

E.

Spotreba materiálu

(výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov)

D.
Spotreba energie

(výdavky na energie, vodu a komunikácie)

C.
Cestovné náhrady

(tuzemské cestovné náhrady)

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 553/2003 Z.z.)

B.

Zákonné odvody

2067,38 154,04 1913,34(poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena A.)

Ekonomicky oprávnené náklady                                                                                  
(podľa  § 72 ods. 5 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov) 

A.

Mzdové náklady 

5 855,07 5 855,07

AMBULANTNE -

 TERÉNNE - 

6 039,00

► Počet hodín zazmluvneného poskytovania ŠSP zo 

strany PSK na rok 2017:
985,10

ROK 2017

Príloha C

►  Poskytovateľ špecializovaného sociálneho 

poradenstva "ŠSP"                                                          

(kontaktné údaje organizácie):

ADCH Košice, Bočná 2,         

040 01 Košice

►  Miesto poskytovania ŠSP                                              

(kontaktné údaje): 

CHSC Okružná 36,                

080 01 Prešov

ambulantná-terénna



I. 1 467,00 1 467,00

9 389,45 6 009,11 3 380,34

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

Dátum: 13.04.2018

Vypracoval: Ing. Katarína Salanciová, 0910842677 Schválil: Ing. Cyril Korpesio,  055/6255317

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

Ekonomicky oprávnené náklady - SPOLU

Počet hodín poskytovania ŠSP za rok 2017 985,10

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € )                                              

na 1 hod.  špecializovaného sociálneho 

poradenstva

9,53

Poznámka: Prílohu je potrebné vypísať za každé miesto poskytovania špecializované sociálneho poradenstva zvlášť !!!

(výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 305/2005 Z.z. ) , odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca podľa osobitného predpisu - Zákon č. 462/2003 

Z.z.)

K.

Odpisy

(odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby 

účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka - Zákon č. 431/2002 

Z.z.) 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)

Výdavky na služby

J.

Bežné transfery

(výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov)

H.

Nájomné

(nájomné za prenájom nehnuteľnosti 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)

G.

Rutinná - štandardná údržba



► Forma sociálnej služby :

* Po-Pia 8-12

*

► Výška finančného príspevku z PSK za rok 2017:

► Sledované obdobie:

Položka

A.+B.+C.=                             

Celkové za 

sledované obdobie                                                           

( v € )

A. - Hradené z 

príspevku PSK                    

( v € )

B. - Hradené z 

iných zdrojov                          

( v € )

C. - Hradené z 

darov                          

( v € )

F. Dopravné

E.

Spotreba materiálu

(výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov)

D.
Spotreba energie

(výdavky na energie, vodu a komunikácie)

C.
Cestovné náhrady

(tuzemské cestovné náhrady)

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 553/2003 Z.z.)

B.

Zákonné odvody

961,94 961,94(poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena A.)

Ekonomicky oprávnené náklady                                                                                  
(podľa  § 72 ods. 5 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov) 

A.

Mzdové náklady 

2 726,59 2 269,20 457,39

AMBULANTNE -

 TERÉNNE - 

3 019,50

► Počet hodín zazmluvneného poskytovania ŠSP zo 

strany PSK na rok 2017:
372,00

ROK 2017

Príloha C

►  Poskytovateľ špecializovaného sociálneho 

poradenstva "ŠSP"                                                          

(kontaktné údaje organizácie):

ADCH Košice, Bočná 2,         

040 01 Košice

►  Miesto poskytovania ŠSP                                              

(kontaktné údaje): 

Špecializov. soc.poradenstvo, 

Pri štadióne 23,                  

085 01 Bardejov

ambulantná-terénna



I. 336,00 336,00

4 024,53 2 269,20 1 755,33

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

Dátum: 13.04.2018

Vypracoval: Ing. Katarína Salanciová, 0910842677 Schválil: Ing. Cyril Korpesio,  055/6255317

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

Ekonomicky oprávnené náklady - SPOLU

Počet hodín poskytovania ŠSP za rok 2017 372,00

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € )                                              

na 1 hod.  špecializovaného sociálneho 

poradenstva

10,82

Poznámka: Prílohu je potrebné vypísať za každé miesto poskytovania špecializované sociálneho poradenstva zvlášť !!!

K.

Odpisy

(odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby 

účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka - Zákon č. 431/2002 

Z.z.) 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)

Výdavky na služby

J.

Bežné transfery

(výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 305/2005 Z.z. ) , odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca podľa osobitného predpisu - Zákon č. 462/2003 

Z.z.)

H.

Nájomné

(nájomné za prenájom nehnuteľnosti 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)

G.

Rutinná - štandardná údržba

(výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov)



► Forma sociálnej služby :

* Po-Pia 8-12

* 8-10

► Výška finančného príspevku z PSK za rok 2017:

► Sledované obdobie:

Položka

A.+B.+C.=                             

Celkové za 

sledované obdobie                                                           

( v € )

A. - Hradené z 

príspevku PSK                    

( v € )

B. - Hradené z 

iných zdrojov                          

( v € )

C. - Hradené z 

darov                          

( v € )

F. Dopravné

E.

Spotreba materiálu

137,94 137,94
(výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov)

D.
Spotreba energie

(výdavky na energie, vodu a komunikácie)

C.
Cestovné náhrady

57,68 57,68
(tuzemské cestovné náhrady)

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 553/2003 Z.z.)

B.

Zákonné odvody

906,82 906,82(poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena A.)

Ekonomicky oprávnené náklady                                                                                  
(podľa  § 72 ods. 5 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov) 

A.

Mzdové náklady 

2 911,31 2 911,31

AMBULANTNE -

 TERÉNNE - 

6 039,00

► Počet hodín zazmluvneného poskytovania ŠSP zo 

strany PSK na rok 2017:
675,15

ROK 2017

Príloha C

►  Poskytovateľ špecializovaného sociálneho 

poradenstva "ŠSP"                                                          

(kontaktné údaje organizácie):

ADCH Košice, Bočná 2,         

040 01 Košice

►  Miesto poskytovania ŠSP                                              

(kontaktné údaje): 

RKC Kpt.Nálepku 19,           

082 71 Lipany

ambulantná-terénna



I. 2 103,13 711,87 1 391,26

79,51

6 196,39 4 530,00 1 666,39

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

Dátum: 06.06.2018

Vypracoval: Ing. Katarína Salanciová, 0910842677 Schválil: Ing. Cyril Korpesio,  055/6255317

- meno a priezvisko:

- kontaktné údaje:

Ekonomicky oprávnené náklady - SPOLU

Počet hodín poskytovania ŠSP za rok 2017 675,15

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € )                                              

na 1 hod.  špecializovaného sociálneho 

poradenstva

9,18

Poznámka: Prílohu je potrebné vypísať za každé miesto poskytovania špecializované sociálneho poradenstva zvlášť !!!

(výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 305/2005 Z.z. ) , odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca podľa osobitného predpisu - Zákon č. 462/2003 

Z.z.)

K.

Odpisy

79,51

(odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby 

účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka - Zákon č. 431/2002 

Z.z.) 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)

Výdavky na služby

J.

Bežné transfery

(výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov)

H.

Nájomné

(nájomné za prenájom nehnuteľnosti 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)

G.

Rutinná - štandardná údržba


