
Domov Klas, n. o., Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 922 03 
Vrbové 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 

Zariadenie pre seniorov  
Domov Klas  

pobytová služba 
40 klientov 

Zariadenie pre seniorov 
Klások  

pobytová služba 
10 klientov 

Domov sociálnych služieb 
Domov Klas  

pobytová služba 
15 klientov 

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 
osobitného predpisu  

193 353,56 48 338,39 72 507,58 

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové 
sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa 
písmena a) 

65 314,22 16 328,55 24 492,83 

tuzemské cestovné náhrady 311,50 77,88 116,81 

výdavky na energie, vodu a komunikácie 15 587,48 3 896,87 5 845,30 

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

47 541,99 11 885,50 17 828,25 

dopravné  0,00  0,00 0,00 

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 
havarijných stavov 

2 268,58 567,14 850,72 

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 

  
 
 
 

2 215,38 

  
 
 
 

553,85 

 
 
 
 

830,77 

výdavky na služby 18 414,61 4 603,65 6 905,48 

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 
osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu 
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa 
osobitného predpisu  

5 512,97 1 378,24 2 067,37 

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby 
účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 

8 592,44 2 148,11 3 222,17 

EON za poskytovateľa sociálnej služby / rok 359 112,73 89 778,18 134 667,28 

    

EON na prijímateľa sociálnej služby / rok 8 977,82  8 977,82  8 977,82  

    

EON na prijímateľa sociálnej služby / mesiac 748,15 748,15 748,15 

 


