Ekonomicky oprávnené náklady rok 2021
Ekonomicky oprávnené náklady – sú náklady
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,
b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na
starobné dôchodkové sporenie,
c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách,
d) energie, vody a komunikácie,
e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
f) dopravné,
g) rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a
riešenia havarijných stavov,
h) nájomné na prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov,
zariadení, techniky, náradia a materiálu,
i) služby,
j) bežné transfery, z toho len na vreckové, odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca,
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej služby podľa
osobitného predpisu.
Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa bude každoročne meniť v závislosti od bežných
výdavkov na prevádzku za predchádzajúci kalendárny rok.
V domove sociálnych služieb v roku 2020 sú EON spolu: 50 466,00 EUR
Na jedného prijímateľa sociálnych služieb ročne: 3 882,00 EUR (50 466,00 : 13 klientov)
Na jedného prijímateľa sociálnych služieb mesačne: 323,50 EUR (3 882,00 : 12 = 323,50 )

Bc. Dobiašová Eva
riaditeľka DOSOS, n.o.

Výpočet úhrady za sociálnu službu 2021 v domove sociálnych služieb

Výška úhrady za poskytované sociálne služby sa určuje na základe ekonomicky oprávnených
nákladov po odpočítaní príspevku z Košického samosprávneho kraja a Ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny SR.
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta mesačne: ..................... 323,50 EUR
Finančný príspevok z KSK + z MPSVaR 1 klient/mesiac
..................... 328,50 EUR
Ročný prijatý fin. príspevok KSK :
16 110,00 EUR
Ročný prijatý fin. príspevok MPSVaR: 34 356,00 EUR
Spolu:
50 466,00 EUR
Finančný príspevok na 1 klienta mesačne 300,73 EUR (50 466,72 :13 : 12 = 323,50 EUR)

Výpočet úhrady: 328,50 – 323,50 = 5,00 EUR/ mesačne

Bc. Dobiašová Eva
riaditeľka DOSOS, n.o.

