
Ekonomicky oprávnené náklady za rok2022
pod|'a § 72 ods. 5 zákona č, 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Názov zariadenia sociálnej služby: ZpS Dubina, m.r.o., kombinované zariadenie
Druh sociálnej služby / forma: ŠZ / pobytová / celoročná
Počet miest v zariadení zapísaný v registri: 69

Dátum: 24.2.2023
Ing. Eva Porubská Schválil: Mgr. Iveta Kollmanová

riaditel'ka

Nú zov p o l o žky/p o dp o l o žky Výška EON spolu
Výška EOlÝ bez

poskytnuíého FP
na soc.služby

Mzdy, platy a ostatné osobné ryrowan@
zodpovedá 1iške platu a ostatných osobných r.yro,unaní podl'a
zákona č. 55312003 Z.z. o odmeňovaní niektoých zamestnancov
pri výkone práce vo vereinom záuime

822,90 € 343,I2 €

Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, povinné
príspevky na starobné dóchodkové sporenie a DDP 289,29 € l23,I3 €

Tuzemské cestovné náhradv -€
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 91,51€ 61,24 €
Výdavky na materiál okrem reprezentačného lybavenia noých
interiérov l 15,96 € l04,15 €

Dopravné 9,01 € 9,01€
Výdavky a rutirurú a štandardnú údržbu okremlednorazove;
údržby objektov a riešenia havarijných stavov 19,25 € 19,25 €
Nájomné zaprelájomnehnuteťnosti alebo ine.j veci otrem
dopravných prostriedkov a špec, stroj ov, prístroj ov, zaríadení,
techniky, náradía a materiálu najviac vo ýške oblyklého
nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do
nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo
porovnatel'né veci

-€

Výdavky na služby 22,54 € 22,54 €
Výdavky na bežné transfery v rozsahu weckového, oastup.reto,
odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca

8,45 € 8,45 €

Medzisúčet l 378,9l € 690,89 €
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podl'a účtovných
predpisov; odpis novoobstaraných stavieb, byov a nebyových
priestorov užívaných na účely poskytovania sociálnych služieb v
zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo v.ýške
obtyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu
alebo porovnatel'né veci

103.38 € l03,38 €

Celkom EON l 482,29 € 794,27 €


