
DSS ZPB RhS
PSB /              
1 hod.

SVI
ŠP /                

1 hod.

a) 545.56 153.21 203.67 6.68 82.72 4.86
b) 190.42 57.43 70.96 2.29 28.90 1.67
c) 0.42 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00
d) 41.26 28.11 92.29 0.00 7.67 0.67
e) 107.83 5.84 36.12 0.00 2.36 0.00
f) 8.03 2.33 4.14 2.95 4.67 0.78
g) 7.18 0.00 15.38 0.00 0.00 0.00
h) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
i) 15.45 2.30 34.22 0.00 0.00 0.00
j) 9.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
k) 22.81 31.62 9.58 0.76 3.00 0.70

Priemerné 
EON  

948.44 280.84 467.01 12.68 129.32 8.68
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e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

f) dopravné

Položka 
odseku 5 
zákona *

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania  

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené 
zamestnávateľom  

c) tuzemské cestovné náhrady

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie

Ekonomicky oprávnené náklady podľa  §72 ods. 2 písm a)  a ods. 5  zákona č. 448 Z.z. 

Vysvetlivky: 

Centrum sociálnych služieb Zátišie, Ul. Čsl. armády č. 1594/5, 069 01  Snina

Domov sociálnych služieb
Zariadenie podporovaného bývania
Rehabilitačné stredisko
Podpora samostatného bývania
Služba včasnej intervencie
Špeciálne poradenstvo

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 aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel 
veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby

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

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

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na 1 registrované miesto/1mesiac,                                
resp. 1 hod.  za sociálnu službu  **


