Ekonomické oprávnené náklady rok 2018
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Košice, Južná trieda 1549/2, 040 01 Košice
Druh sociálnej služby/forma: zariadenie pre seniorov/pobytová

Názov položky/podpoložky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
241 071,82
84 551,05
99,91
55 775,19
69 959,33
27,89
6 849,53

0,00
49 547,72
7 160,10
4 075,31
3 930,50
515 888,25

Názov zariadenia sociálnej služby: CHD Vojčice, Školská 396/27, 076 22 Vojčice
Druh sociálnej služby/forma: zariadenie pre seniorov/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
36 547,68
12 520,38
38,84
2 183,42
14 753,11
8,06
811,08

0,00
14 017,67
1 144,59
109,95
2 741,44
83 731,63

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 1261/30, 082 21 Veľký Šariš
Druh sociálnej služby/forma: zariadenie pre seniorov/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
85 949,40
30 639,36
22,25
11 441,97
31 518,34
33,54
6 717,76

0,00
20 868,86
1 780,99
1 387,79
2 219,70
190 798,97

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Lipany, Hviezdoslavova 826/66, 082 71 Lipany
Druh sociálnej služby/forma: zariadenie pre seniorov/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
181 800,97
64 678,15
69,22
25 793,25
63 027,31
71,57
8 838,26

0,00
50 617,44
5 876,64
1 233,09
1 489,95
397 619,21

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Košice, Južná trieda 1549/2, 040 01 Košice
Druh sociálnej služby/forma: zariadenie opatrovateľskej služby/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
79 528,85
27 893,13
32,96
18 400,06
23 079,36
9,20
2 259,64

0,00
16 432,91
2 362,10
1 344,44
1 296,66
170 277,21

Názov zariadenia sociálnej služby: CHD Košice, Bosákova 3316, 040 01 Košice
Druh sociálnej služby/forma: nocľaháreň/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
54 332,91
18 915,70
27,74
6 599,68
3 988,49
11,04
710,27

389,30
13 430,27
2 382,34
217,27
305,28
98 927,95

Názov zariadenia sociálnej služby: Emauzy Košice, Fialkova 592/3, 040 01 Košice
Druh sociálnej služby/forma: nocľaháreň/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
31 821,52
10 757,19
0,00
7 053,97
625,91
0,00
60,00

0,00
7 584,62
1 430,00
0,00
0,00
57 903,21

Názov zariadenia sociálnej služby: Krízové centrum Košice, Poľná 317/1, 040 14 Košice
Druh sociálnej služby/forma: nocľaháreň/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
21 459,87
7 495,17
7,89
5 892,98
2 981,82
100,80
2 170,47

689,73
5 835,09
610,63
0,00
1 159,60
47 793,42

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Košice, Južná trieda 1549/2, 040 01 Košice
Druh sociálnej služby/forma: domov sociálnych služieb/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
86 984,68
30 508,12
36,05
20 125,07
25 243,07
10,06
2 471,48

18 138,40
2 583,54
1 470,48
1 253,36
186 240,77

Názov zariadenia sociálnej služby: CHD Vojčice, Školská 396/27, 076 22 Vojčice
Druh sociálnej služby/forma: domov sociálnych služieb/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
73 971,83
25 735,66
82,52
4 639,79
28 959,55
17,14
1 723,52

0,00
29 545,25
2 432,24
233,63
5 825,56
170 734,45

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 1261/30, 082 21 Veľký Šariš
Druh sociálnej služby/forma: domov sociálnych služieb/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
100 274,31
35 745,92
25,96
13 348,97
36 771,37
39,13
7 837,39

0,00
24 347,00
2 077,82
1 619,10
2 589,65
222 598,80

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Lipany, Hviezdoslavova 826/66, 082 71 Lipany
Druh sociálnej služby/forma: domov sociálnych služieb/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
106 722,01
37 985,60
40,66
15 148,42
37 016,04
42,03
5 190,73

0,00
29 777,70
3 451,36
724,19
875,05
233 522,43

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Košice, Južná trieda 1549/2, 040 01 Košice
Druh sociálnej služby/forma: špecializované zariadenie/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
89 469,98
31 379,77
37,08
20 700,07
25 964,29
10,35
2 542,10

0,00
18 656,64
2 657,36
1 512,48
1 289,16
191 561,92

Názov zariadenia sociálnej služby: CHDM Vranov n/Topľou, Lúčna 812/59, 093 01 Vranov n/Topľou
Druh sociálnej služby/forma: zariadenie podporovaného bývania/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
27 776,95
10 049,91
91,64
2 675,18
988,16
9,60
230,11

0,00
4 288,79
931,39
625,52
987,84
47 723,31

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 1261/30, 082 21 Veľký Šariš
Druh sociálnej služby/forma: špecializované zariadenie/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
100 274,31
35 745,92
25,96
13 348,97
36 771,37
39,13
7 837,39

0,00
24 347,00
2 077,82
1 619,10
2 589,65
222 598,80

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Košice, Južná trieda 2, 040 01 Košice
Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
39 808,82
14 011,40
0,00
6 255,23
1 060,38
0,00
0,00

0,00
6 633,83
709,75
584,82
0,00
68 354,48

Názov zariadenia sociálnej služby: CHD Vojčice, Školská 396/27, 076 22 Vojčice
Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
12 727,97
4 479,40
178,03
479,42
363,81
0,00
0,00

0,00
3 210,19
0,00
117,28
0,00
21 556,10

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

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
21 517,13
7 581,67
87,62
2 727,18
1 545,73
0,00
881,97

0,00
8 506,39
1 238,60
330,64
534,96
43 713,29

Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Lipany, Hviezdoslavova 826/66, 082 71 Lipany
Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
21 508,25
7 602,33
302,20
2 154,79
1 363,77
0,00
0,00

0,00
4 665,74
411,40
407,33
0,00
38 004,41

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

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
13 619,14
4 922,14
22,00
3 139,35
535,58
0,00
20,00

0,00
7 995,60
607,20
1 371,07
581,90
32 206,78

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Snina, Námestie Jána Pavla II. 2059/2, 069 01 Snina
Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
21 838,32
7 455,77
227,78
1 848,39
1 651,69
0,00
0,00

0,00
12 579,28
908,60
244,53
0,00
45 845,76

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Michalovce, Okružná 3567, 071 01 Michalovce
Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
26 130,24
9 218,31
24,40
1 908,22
627,24
0,00
5,29

1 698,14
17 967,17
1 315,60
358,58
3 395,64
61 333,23

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Prešov, Okružná 7708/36, 080 01 Prešov
Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
26 258,14
8 794,50
347,29
2 456,15
1 519,39
0,00
0,00

9 258,20
16 121,45
1 379,40
639,82
0,00
65 394,94

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Humenné, Kukorelliho 1498/10, 066 01 Humenné
Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
25 530,96
8 760,32
238,05
0,00
769,15
0,00
70,56

0,00
8 969,23
1 166,00
394,39
245,00
44 977,66

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

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
28 890,62
9 961,96
199,67
2 203,85
3 006,38
0,00
194,04

0,00
18 452,61
1 874,40
1 507,12
6 297,00
70 713,25

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Bardejovská Nová Ves, Námestie I. Berku 199, 085 01 Bardejov
Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
22 261,86
7 771,87
130,30
1 406,71
709,04
0,00
0,00

7 776,00
12 418,06
490,05
396,03
0,00
52 869,87

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Sečovce, Obchodná 180/20, 078 01 Sečovce
Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
23 775,14
8 353,80
0,00
0,00
1 534,32
0,00
304,04

4 800,00
6 300,32
992,20
571,08
500,00
46 138,70

Názov zariadenia sociálnej služby: CHDM Vranov n/Topľou, Lúčna , 093 01 Vranov n/T
Druh sociálnej služby/forma: útulok/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
14 467,17
5 234,33
47,73
1 362,44
514,68
5,00
119,85

0,00
2 229,20
485,10
325,80
514,50
24 820,70

Názov zariadenia sociálnej služby: CHDM Vranov n/Topľou, Lúčna , 093 01 Vranov n/T
Druh sociálnej služby/forma: domov na pol ceste/pobytová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Názov položky/podpoložky
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa
písmena a)
tuzemské cestovné náhrady
výdavky na energie, vodu a komunikácie
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
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
výdavky na služby
z toho: stravovanie
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

Výška EON spolu
15 624,53
5 653,07
51,55
1 471,43
555,85
5,40
129,44

0,00
2 407,50
523,91
351,85
555,66
26 806,28

