
Kapacita

80

1 2 3 5

501 Spotreba materiálu 108 780,61

502 Spotreba energie 85 551,89

511 Opravy a udržiavanie 5 844,99

512 Cestovné náklady 186,25

513 Náklady na reprezentáciu 

518 Ostatné  služby 15 143,37

521 Mzdové náklady (aj dohody) 348 811,75

524 Zákonné sociálne poistenie 119 202,96

525 Ostatné sociálne poistenie 0,00

527 Zákonné sociálne náklady 14 875,18

528 Ostatné sociálne náklady 

532 Daň z nehnuteľnosti 1 649,62

538 Ostatné dane a poplatky 2 953,76

541 Zostatková cena predaného DHM a DNM

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

546 Odpis pohľadávky 

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 29,43

549 Manká a škody

551 Odpis dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 36 881,84

55x Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti bez nákladového účtu 551

56x Finančné náklady okrem nákladového účtu 568 0,00

568 Ostatné finančné náklady 122,42

57X Mimoriadne náklady spolu 

58x Náklady na transféry a náklady z odvodu príjmov spolu 

591 Splatná daň s príjmov 0,00

740 034,07

770,87

Vypracoval: Zábojníková Anna Schválil: Mgr. Lukáčová Gabriela , riaditeľka CSS-BYSTRIČAN

Tel.kontakt: 042/4361329 Tel.kontakt: 042/4361329

V   Považskej Bystrici       Dňa 18.01.2018 V Považskej Bystrici      Dňa 18.01.2018

Ekonomicky oprávnené náklady 

EON / kapacita prijímateľov sociálnych služieb / počet mesiacov sledovaného obdobia    v EUR

Náklady na: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, 
ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní 

podľa osobitného predpisu                                                                                                                                      
Náklady na :poistné na sociálne , poistné na verejné zdravotné 

poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie                                                                                                                                            
Náklady na: cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri 

zahraničných pracovných cestách,                                                                                                                                                                                    
Náklady na: energie, voda a komunikácie,                                                                                                                                                                       

Náklady na: materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov,                                                                                                                                           

Náklady na: dopravné,                                                                                                                                                                              
Náklady na: rutinná údržba a štandardná údržba okrem 
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenie 

havarijných stavov,                                                                                                                            
Náklady na: nájomné za prenájom okrem dopravných 

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky, náradia a materiálu,                                                                                                                                    

Náklady na: služby,                                                                                                                                                                          
Náklady na:  Odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti zamestnanca,                                                                                                                                                                     
Odpisy hmotného majetku aa nehmotného majetku 

poskytovateľa sociálnej služby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o  
dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Spolu 

TAB: Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 v Eur  

Zariadenie: Centrum sociálnych služeib-BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 017 01 Považská Bystrica

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie

Nákladová polozka v súlade s §72 ods. 5 zákona 448/2008  Z.z. o 
sociálnych službách 

Nákladový 
účet 

Text nákladového účtu


