
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

uplatnené za rok 2020 

 
Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 zákona tvoria 

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

vyrovnaní podľa osobitného predpisu
1)

,  

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), 

c) tuzemské cestovné náhrady,  

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie,  

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,  

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 nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych 

strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za 

ké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý äúčel veci toho istého druhu 

alebo porovnateľné veci,  

i) výdavky na služby,  

j) výdavky na bežné  transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu
2)

, odstupného, 

odchodného náhrady príjmu pri dočasnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu
3)

 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ 

sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka
4)

, odpis hmotného majetku, ktorým sú 

novoobstarané stavby,  byty a nebytové priestory užívané 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.  

 

 
1) zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
2) zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 

3) zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,  
4) zákon č. 431/2002 Z. z.  v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Nocľaháreň  

mzdové náklady a odvody spolu      82 968,46 €  

stravné lístky        2 146,00 €  
energie,voda, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné 
služby 

       6 722,39 €  

všeobecný materiál           873,43 €  
interiérové vybavenie           593,00 €  
prev. stroje, prístroje, zariadenia           108,30 €  
ochranné prac. pomôcky            292,08 €  
odpisy (kotol)           370,00 €  
SPOLU EON rok 2020     94 073,66 €  
 

 

 

 



 

Zariadenie opatrovateľskej služby  

mzdové náklady a odvody spolu 263 127,35 € 
stravné lístky        7 820,00 €  
potraviny      35 807,90 €  
energie        8 117,82 €  
vodné, stočné        1 549,54 €  
poštovné                4,10 €  
telekomunikačné služby a infraštr.        1 124,98 €  
všeobecný materiál        3 129,04 €  
repre           436,67 €  
palivá                3,39 €  
knihy, časopisy           297,08 €  
interiérové vybavenie           983,36 €  
prev.stroje, zar.        1 262,45 €  
štandardná oprava  a údržba prístr., 
zar. 

          404,80 €  

oprava a údržba budov        1 132,60 €  
všeobecné služby           291,38 €  
ochranné prac. pomôcky         2 982,95 €  
SPOLU EON rok 2020   328 475,41 €  
 

  ZOS Nocľaháreň 

Kapacita zariadenia sociálnych služieb 18 17 
Ekonomicky oprávnené náklady na službu na 1 
rok 

328 475,41 € 94 073,66 € 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa 
sociálnej služby na 1 rok 

18 248,63 € 5 533,74 € 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa 
sociálnej služby na 1 mesiac 

1 520,72 € 461,15 € 

 

Prepravná služba  

Mzdové náklady a odvody spolu        6 535,65 €  
stravné lístky           216,38 €  
poštovné                    -   €  
telekomunikačné služby                    -   €  
všeobecný materiál           537,44 €  
opravy, servis auta           984,80 €  
poistenie áut                    -   €  
STK  a emisná kontrola auta                    -   €  
PHM           512,46 €  
ochranné prac. pomôcky              61,24 €  
SPOLU EON rok 2020        8 847,97 €  
 

 Prepravná služba  

Počet jázd/klientov 312 
Ekonomicky oprávnené náklady na službu na 1 rok 8 847,97 € 
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 jazdu/klienta 28,36 € 



Opatrovateľská služba  

Mzdové náklady a odvody spolu   216 630,21 €  
stravné lístky        7 721,97 €  
telekomunikačné služby           402,33 €  
všeobecný materiál           240,02 €  
PHM             55,40 €  
servis, oprava a údržba auta             25,00 €  
poistné auto           470,36 €  
školenia opatrovateliek           175,00 €  
ochranné prac. pomôcky         1 604,63 €  
SPOLU EON rok 2020   227 324,92 €  
 

 Opatrovateľská služba  

Počet klientov 35 
Ekonomicky oprávnené náklady na službu na 1 rok 227 324,92 € 
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej 
služby na 1 rok 

6 495,00 € 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej 
služby na 1 deň 

24,79 € 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej 
služby na 1 hodinu 

3,31 € 

 

 

 

Jedáleň  

Mzdové náklady a odvody spolu 6 853,26 € 
stravné lístky 1/2 zamestnanca 198,53 € 
energie (el. energia, plyn, voda) 1 807,66 € 
komunikačná infraštruktúra 518,38 € 
telekomunikačné služby 10,65 € 
interiérové vybavenie 687,50 € 
všeobecný materiál 849,45 € 
všeobecné služby 15,00 € 
ochranné prac. pomôcky  86,26 € 
SPOLU EON rok 2020 11 026,69 € 
 

 Jedáleň  

Počet obedov 3192 
Ekonomicky oprávnené náklady na službu na 1 rok 11 026,69 € 
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 obed 3,45 € 
 

 

 

 

 

 

 



Práčovňa  

Mzdové náklady a odvody spolu 6 626,37 € 
stravné lístky 1/2 zamestnanca 227,89 € 
energie (el. energia, plyn, voda) 1 534,35 € 
telekomunikačné služby 10,64 € 
interiérové vybavenie 337,50 € 
prev. stroje, zariadenia 295,90 € 
hygienické, čistiace a ostatné 
potreby 

697,61 € 

všeobecné služby -   € 
ochranné prac. pomôcky  105,91 € 
SPOLU EON rok 2020 9 836,17 

€ 
 

 Práčovňa  

Počet praní 97 
Ekonomicky oprávnené náklady na službu na 1 rok 6 626,37 € 
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 pranie 68,31 € 
 

 

 

 

 

 

V Pezinku, dňa 26.02.2021 

 

      RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 

        vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti 


