MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie sociálnych služieb
EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU
ZA ROK 2018
Poskytovateľ sociálnej služby: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Druh poskytovanej sociálnej služby: Opatrovateľská služba
Forma sociálnej služby: terénna sociálna služba
Počet príjímateľov sociálnej služby v roku 2018:
144
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ZB. o živnostnenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych
službách"):
a) mzdy, platy a ostatné osobné ryrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných vyrovnaní podľa osobnitného predpisu,
175 349,11 €
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),
62 900,19 €
c) tuzemské cestovné nárhrady,
1 493,67 €
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie,
1 012,51 €
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
1 291,44 €
f) dopravné,
1 948,50 €
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandartnú údržbu okrem jednorazovej údržby
objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov,
h) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných
prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení , techniky,
náriadia a materiálnu naviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom
čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci
toho istého druhu alobo provnateľné veci,
i) výdavky na služby
15 332,24 €
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu,
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca podľa osobitného predpisu,
931,31 €
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov,
o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná
jednotka, odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty
a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb
v zariadeniach alebo ich technického zhodnotenie, 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.
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 spolu:
260 258,97 €
Finančný príspevok z NP POS:
31 935,00 €
Ekonomicky oprávnené náklady po odpočítaní príspevku:
228 323,97 €
Počet odpracovaných hodín v roku 2018:
35235
Ekonomicky oprávnené náklady na jednu hodinu
výkonu opatrovateľskej služby:
6,48 €
Priemerné bežné výdavky na 1 hodinu opatrovateľskej služby
6,44 €
Priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrady na 1 hodinu OS
0,86 €
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