
za rok 2022

Názov organizácie, sídlo

Druh poskytovanej sociálnej služby

Forma poskytovanej sociálnej služby

Počet mesiacov poskytovania soc. služby

Kapacita zariadena

Názov položky Skutočné BV za rok Skutočné BV na mesiac na 1 PSS 
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných vyrovnaní  136352 421

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, a 

povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 46094 142

tuzemské cestovné náhrady 104 0,32

výdavky na energie, vodu a komunikácie 9448 29

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 17968 55

dopravné 0 0

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorázovej 

údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarujných stavov 3778 12
nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných 

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

a materiálu 0 0

výdavky na služby 12288 38

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového (zákon č. 305/2005 Z.z. 

), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca (zákon č. 462/2003 Z.z.) 1339 4

Spolu 227371 702

Zdroje krytia nákladov sociálnej služby (príjmy): prepočet na 1 mesiac:

1. FP na odkázanosť z MPSVR SR v r. 2022: 141 264 Eur v priemere na 1 PSS 436 Eur 

3. Prijaté úhrady od prijímateľov SS za rok 2022:   31 359 Eur v priemere na 1PSS   97 Eur    

4. ostatné príjmy zriaďovateľa v roku 2022 vrátane 

mimoriad. dotácií z rozpočtu MPSVR SR (16 527 €)   30 780 Eur v priemere na 1 PSS  95 Eur  

Výpočet výnosov:  436€ + 74 €+ 97 € + 95 € = 702 € =bežné 

výdavky na sociálnu službu v roku 2022

V Trenčíne, 27.2.2023

Priemerné bežné výdavky neverejného poskytovateľa sociálnej služby

AZZP v Trenčíne, Bezručova 1330/55, Trenčín

domov sociálnych služieb

ambulantná

2. FP na prevádzku z TSK v r. 2022:                                                23 999 Eur                   v priemere na 1 PSS   74 Eur 
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