
Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Košice, Južná trieda 1549/2, 040 01 Košice

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
          354 191,74   

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)

          122 688,85   

c) tuzemské cestovné náhrady                      6,29   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie             55 926,29   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov             80 063,44   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
              7 097,61   

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby             64 448,63   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
              1 501,72   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               2 123,94   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           688 048,51   

Názov zariadenia sociálnej služby: CHD Vojčice, Školská 396/27, 076 22 Vojčice

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            51 799,77   

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)

            17 671,52   

c) tuzemské cestovné náhrady

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie               2 555,91   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov             13 674,17   

f) dopravné                  268,75   

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
                 366,49   

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby             14 424,74   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                 288,42   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               3 012,96   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           104 062,72   

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 - štrukturované

Arcidiecézna charita Košice,  Bočná 2, 040 01 Košice

Druh sociálnej služby/forma: zariadenie pre seniorov/pobytová

Druh sociálnej služby/forma: zariadenie pre seniorov/pobytová



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

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
          119 403,89   

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)

            42 133,92   

c) tuzemské cestovné náhrady                      7,63   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie             12 092,78   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov             34 771,29   

f) dopravné                  293,55   

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
                 731,36   

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby             23 360,47   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
              1 551,46   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               2 249,82   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           236 596,17   

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

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
          263 005,26   

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)

            94 033,82   

c) tuzemské cestovné náhrady                      2,24   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie             26 274,77   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov             66 115,66   

f) dopravné                  300,00   

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
              2 316,43   

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby             53 769,92   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
              4 337,25   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               2 360,00   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           512 515,35   

Druh sociálnej služby/forma: zariadenie pre seniorov/pobytová

Druh sociálnej služby/forma: zariadenie pre seniorov/pobytová



Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Košice, Južná trieda 1549/2, 040 01 Košice

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
          103 305,92   

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)

            35 784,25   

c) tuzemské cestovné náhrady                      1,83   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie             16 311,84   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov             23 351,84   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
              2 070,15   

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

i) výdavky na služby             18 797,53   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                 438,00   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov                  619,48   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           200 680,84   

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

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            64 685,98   

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)

            22 765,59   

c) tuzemské cestovné náhrady                    12,42   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie               7 211,08   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov               6 604,15   

f) dopravné                  429,53   

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
                 851,31   

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

                 256,07   

i) výdavky na služby             14 753,49   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                 737,21   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               1 312,76   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           119 619,59   

Druh sociálnej služby/forma: zariadenie opatrovateľskej služby/pobytová

Druh sociálnej služby/forma: nocľaháreň/pobytová



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

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            79 060,62   

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)

            27 824,61   

c) tuzemské cestovné náhrady                    15,18   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie               8 813,55   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov               8 071,72   

f) dopravné                  524,99   

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
              1 040,48   

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

                 312,97   

i) výdavky na služby             18 032,05   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                 901,03   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               1 604,48   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           146 201,68   

Názov zariadenia sociálnej služby: Emauzy Košice, Fialkova 592/3, 040 01 Košice

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            34 249,14   

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)

            11 058,13   

c) tuzemské cestovné náhrady

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie               6 972,60   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov               2 584,99   

f) dopravné                    10,04   

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
                 164,00   

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

i) výdavky na služby               9 060,18   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             64 099,08   

Druh sociálnej služby/forma: útulok/pobytová

Druh sociálnej služby/forma: nocľaháreň/pobytová



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

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            20 825,67   

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)

              7 224,99   

c) tuzemské cestovné náhrady                    42,73   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie               9 058,94   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov               2 751,04   

f) dopravné                    81,29   

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
                 645,56   

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

                 440,47   

i) výdavky na služby               6 058,91   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                 108,81   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               1 015,28   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             48 253,69   

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

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
          127 929,13   

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)

            44 382,06   

c) tuzemské cestovné náhrady                  262,51   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie             55 647,78   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov             16 899,24   

f) dopravné                  499,32   

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
              3 965,61   

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

              2 705,77   

i) výdavky na služby             37 218,81   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                 668,40   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               6 236,74   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           296 415,37   

Druh sociálnej služby/forma: nocľaháreň/pobytová

Druh sociálnej služby/forma: útulok/pobytová



Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Košice, Južná trieda 1549/2, 040 01 Košice

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
          132 821,90   

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)

            46 008,32   

c) tuzemské cestovné náhrady                      2,36   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie             20 972,36   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov             30 023,79   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
              2 661,60   

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby             24 168,24   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                 563,14   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov                  796,48   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           258 018,19   

Názov zariadenia sociálnej služby: CHD Vojčice, Školská 396/27, 076 22 Vojčice

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            96 199,54   

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)

            32 818,54   

c) tuzemské cestovné náhrady

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie               4 746,69   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov             25 394,91   

f) dopravné                  499,09   

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
                 680,62   

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby             26 788,75   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                 535,63   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               5 595,50   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           193 259,27   

Druh sociálnej služby/forma: domov sociálnych služieb/pobytová

Druh sociálnej služby/forma: domov sociálnych služieb/pobytová



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

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
          162 048,14   

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)

            57 181,76   

c) tuzemské cestovné náhrady                    10,35   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie             16 411,62   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov             47 189,60   

f) dopravné                  398,39   

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
                 992,56   

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby             31 703,52   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
              2 105,54   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               3 053,32   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           321 094,80   

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

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
          182 766,36   

b)

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky 

na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa 

písmena a)

            65 345,53   

c) tuzemské cestovné náhrady                      1,56   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie             18 258,74   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov             45 944,77   

f) dopravné                  208,48   

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
              1 609,74   

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby             37 365,55   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
              3 014,03   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               1 640,00   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           356 154,76   

Druh sociálnej služby/forma: domov sociálnych služieb/pobytová

Druh sociálnej služby/forma: domov sociálnych služieb/pobytová



Názov zariadenia sociálnej služby: DPS Košice, Južná trieda 1549/2, 040 01 Košice

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
          147 579,90   

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)

            51 120,35   

c) tuzemské cestovné náhrady                      2,62   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie             23 302,63   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov             33 359,76   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
              2 957,33   

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby             26 853,59   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                 625,72   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov                  884,98   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           286 686,88   

Názov zariadenia sociálnej služby: CHDM Vranov n/Topľou, Lúčna 812/59, 093 01 Vranov n/Topľou

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            29 603,43   

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)

            10 218,00   

c) tuzemské cestovné náhrady                    15,34   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie               3 063,03   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov                  885,21   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby               5 627,99   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                 146,61   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov                  966,94   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             50 526,55   

Druh sociálnej služby/forma: špecializované zariadenie/pobytová

Druh sociálnej služby/forma: zariadenie podporovaného bývania/pobytová



Názov zariadenia sociálnej služby: CHDM Vranov n/Topľou, Lúčna 812/59, 093 01 Vranov n/Topľou

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            17 006,22   

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)

              5 869,91   

c) tuzemské cestovné náhrady                      8,81   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie               1 759,61   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov                  508,52   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby               3 233,11   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                   84,22   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov                  555,47   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             29 025,87   

Názov zariadenia sociálnej služby: CHDM Vranov n/Topľou, Lúčna 812/59, 093 01 Vranov n/Topľou

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            16 376,35   

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)

              5 652,51   

c) tuzemské cestovné náhrady                      8,48   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie               1 694,44   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov                  489,69   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby               3 113,37   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                   81,10   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov                  534,90   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             27 950,84   

Druh sociálnej služby/forma: útulok/pobytová

Druh sociálnej služby/forma: domov na pol ceste/pobytová



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

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
          144 990,43   

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)

            51 162,62   

c) tuzemské cestovné náhrady                      9,26   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie             14 684,09   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov             42 222,26   

f) dopravné                  356,45   

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
                 888,08   

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby             28 366,28   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
              1 883,91   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               2 731,92   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           287 295,30   

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

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            48 790,57   

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)

            17 094,98   

c) tuzemské cestovné náhrady                      8,34   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie               5 370,73   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov                  682,28   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby             13 723,45   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
              1 108,81   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             86 779,16   

Druh sociálnej služby/forma: špecializované zariadenie/pobytová

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

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



Názov zariadenia sociálnej služby: CHD Vojčice, Školská 396/27, 076 22 Vojčice

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            16 772,16   

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)

              5 966,72   

c) tuzemské cestovné náhrady

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie                  465,99   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov                    93,18   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby               4 124,47   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                   98,26   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             27 520,78   

Názov zariadenia sociálnej služby: CHD sv. Rafaela Sabinov, 17. novembra 1678/8, 083 01 Sabinov

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
              8 540,72   

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)

              3 039,54   

c) tuzemské cestovné náhrady                      2,23   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie                  622,29   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov                  159,11   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby               2 729,79   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                   18,03   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov                  117,41   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             15 229,12   

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

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

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

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



Názov zariadenia sociálnej služby: CHD sv. Rafaela Sabinov, 17. novembra 1678/8, 083 01 Sabinov

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            30 280,71   

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)

            10 776,54   

c) tuzemské cestovné náhrady                      7,91   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie               2 206,31   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov                  564,15   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby               9 678,42   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                   63,94   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov                  416,29   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             53 994,27   

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

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            40 035,31   

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)

            13 863,69   

c) tuzemské cestovné náhrady                  114,36   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov               1 433,21   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby             14 440,12   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                   87,01   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             69 973,70   

Druh sociálnej služby/forma: domov sociálnych služieb/ambulantná

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

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



Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Michalovce, Okružná 3567, 071 01 Michalovce

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            42 916,93   

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)

            15 159,71   

c) tuzemské cestovné náhrady                    48,40   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie               1 926,93   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov               1 052,77   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

              1 584,79   

i) výdavky na služby             17 059,37   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               3 395,56   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             83 144,46   

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

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            38 183,53   

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)

            12 928,13   

c) tuzemské cestovné náhrady                  111,09   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov               1 201,66   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby             10 928,56   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                 238,99   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov                  244,31   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             63 836,27   

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

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

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

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



Názov zariadenia sociálnej služby: Charitný dom sv. Štefana, Jána Bottu 142/2, 069 01 Snina

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
              5 103,25   

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)

              1 737,53   

c) tuzemské cestovné náhrady                    11,50   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie                  396,92   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov                  156,81   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
                   16,79   

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

i) výdavky na služby               2 112,05   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                   30,60   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov                  487,05   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             10 052,50   

Názov zariadenia sociálnej služby: Charitný dom sv. Štefana, Jána Bottu 142/2, 069 01 Snina

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            58 687,36   

b)

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky 

na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa 

písmena a)

            19 981,64   

c) tuzemské cestovné náhrady                  132,24   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie               4 564,57   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov               1 803,32   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
                 193,07   

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby             24 288,54   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                 351,88   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               5 601,02   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))           115 603,64   

Druh sociálnej služby/forma: domov sociálnych služieb/ambulantná

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

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



Názov zariadenia sociálnej služby: DS Bardejovská Nová Ves, Nám. I. Berku 199, 085 01 Bardejov

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            38 189,70   

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)

            13 274,58   

c) tuzemské cestovné náhrady                    28,10   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie                  836,45   

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov               1 077,15   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

              7 776,00   

i) výdavky na služby             15 167,36   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
                 238,11   

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             76 587,45   

Názov zariadenia sociálnej služby: Denný stacionár Sečovce, Obchodná 180/20, 078 01 Sečovce

Názov položky/podpoložky  Výška EON spolu 

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
            35 893,76   

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)

            12 512,18   

c) tuzemské cestovné náhrady                  183,94   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov               4 315,40   

f) dopravné

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

alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
                 402,54   

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

              4 800,00   

i) výdavky na služby               8 976,66   

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

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov               1 875,00   

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))             68 959,48   

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná

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

Druh sociálnej služby/forma: denný stacionár/ambulantná


