
Druh sociálnej služby: ZARIADENIE PRE SENIOROV

Názov zariadenia: Domov pre seniorov Sliač

Miesto poskytovania: Pionierska 351/12, 962 31 Sliač

Forma sociálnej služby: pobytová

Kapacita: 31 miest

Denná obsadenosť 2020:

EON

a)

162 801,49 €         

b)

55 722,65 €           

c) 6,38 €                     

d) 21 870,31 €           

e)
10 749,83 €           

f) 1 154,89 €             

g)

537,92 €                 

h)

-  €                       

i) 76 040,10 €           

j)

1 256,18 €             

k)

62 384,17 €           

392 523,92 €     

1 055,17 €          

416,00 €             

406,61 €             

priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu 

(mesačne na 1 PSS)

S P O L U

priemerné mesačné EON na 1 PPS podľa § 72 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnych 

službách

priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 (mesačne 

na 1 PSS)

dopravné

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorázovej údržby objektov alebo 

ich častí a riešenia havárijných stavov

nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 

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

obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na 

dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

výdavky na služby

výdavky na bežné transféry v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa 

osobitného predpisu

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom 

poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka, odpis hmotného 

majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory uzívané na účely 

poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo 

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

na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových priestorov

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

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpistu

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

starobné sôchodkové spotrenie platené zamestnávateľovi v rozsahu určenom podľa písmena 

a)

Štruktúra

tuzemské cestovné náhrady

výdavky na energie, vodu a komunikácie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Počet klientov 31 31 29,97 29 28,23 28,07 31 29,84 29,7 30,52 30,13 30,58

Zariadenie pre 

seniorov - 

kapacita

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Obložnosť (% ) 100 100 96,67 93,55 91,05 90,54 100 96,25 95,81 98,44 97,2 98,65


