
V zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ 

v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov zverejňujeme ekonomicky oprávnené náklady /EON/  

za poskytované sociálne služby v roku 2017 v Dome seniorov Dolný Ohaj 

  Názov položky/podpoložky Výška EON za 21 
klientov ZpS 

Výška EON za 
18 klientov 

ŠpZ 

Výška EON 
spolu za 39 

klientov 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 99 291,59 85 093,90 184 385,49 

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) 

34 271,80 29 371,28 63 643,08 

c) tuzemské cestovné náhrady 145,10 124,36 269,46 
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 12 380,31 10 610,06 22 990,37 
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 31 637,75 27 113,87 58 751,62 
f) dopravné 0,00 0,00 0,00 

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby 
objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 767,21 657,51 1 424,72 

h) 

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných 
prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a 
materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na 
tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu 
alebo porovnateľné veci 

0,00 0,00 0,00 

i) výdavky na služby 5 824,29 4 991,48 10 815,77 
  z toho: stravovanie 0,00 0,00 0,00 

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, 
náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00 0,00 0,00 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov  0,00 0,00 0,00 
  SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 184 318,05 157 962,46 342 280,51 

 

 
Výpočet EON zariadenie pre seniorov /ZpS/      
184 318,05 € : 21 klientov : 12mesiacov = 731,42 € na 1 klienta/mesiac 

 
Výpočet EON špecializované zariadenie /ŠpZ/   
157 962,46 € : 18 klientov : 12 mesiacov = 731,31 € na 1 klienta/mesiac 

        Vyhotovil: Katarína Juhásová      
      Štatutárny zástupca: Ing. Veronika Čelechovská 
                                                                                                                                      



 

     
     

 
Ekonomicky oprávnené náklady /EON/ za rok 2017  

 

 
                         za Dom seniorov Dolný Ohaj 

 
     Druh sociálnej služby Kapacita Merná jednotka EON za rok 2017 EON za mesiac 
Zariadenie pre seniorov /ZpS/ 21 EON na 1 prijímateľa 184 318,05 € 731,42 € 
Špecializované zariadenie /ŠpZ/ 18 EON na 1 prijímateľa 157 962,46 € 731,31 € 
          
Vzorec výpočtu         
EON za sociálnu službu za rok : 12 mesiacov : počet prijímateľov     

     Vypracovala: Katarína Juhásová 
 

Schválila: Ing. Veronika Čelechovská, riaditeľka 
 

     v Dolnom Ohaji dňa 26.2.2018 
     


