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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR SOCIÁLNY 

 

                                                                                            V Liptovskom Mikuláši  27. 02. 2019 
 
V súlade § 77 ods. 3 a § 72 ods. 5 a ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. 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 (ďalej len „zákona o sociálnych službách) 
 

Z V E R E J Ň U J E M E 
 

• priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych 
službách za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2018, 

• priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku  podľa § 71 
ods. 6 a ods. 7 zákona o sociálnych službách a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia 
úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2018. 

 

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba 
Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za rok 2018: 54.395,50 

 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych 
službách v € za rozpočtový rok 2018 

§ 72 ods. 5 písm. a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania  239.650,85 

§ 72 ods. 5 písm. b) Poistné  75.923,62 

§ 72 ods. 5 písm. c.) Tuzemské cestovné náhrady 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. d) Výdavky na energie, vodu a komunikácie 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. e) Výdavky na materiál 1.736,31 

§ 72 ods. 5 písm. f) Dopravné 411,10 

§ 72 ods. 5 písm. g) Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. h) Nájomné za prenájom 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. i) Výdavky na služby 1.060,32 

§ 72 ods. 5 písm. j) Výdavky na bežné transfery 5.942,36 

§ 72 ods. 5 písm. k) Odpisy hmotného a nehmotného majetku 0,00 

SPOLU 324.724,56 

      

Priemerné bežné výdavky,  priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu 
službu v € za rozpočtový rok 2018 

Priemerné ročné bežné výdavky  324.724,56 

Priemerné ročné príjmy z úhrad  81.160,30 

Priemerné ročné bežné výdavky na 1 prijímateľa  5.054,08 

Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa  421,17 

Priemerné bežné výdavky na 1 hod. opatrovateľskej služby  5,97 

Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z úhrad za 1 hod. opatrovateľskej služby 1,49 
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Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby – činnosť v zariadení 
ukončená ku dňu 31.8.2018 

Kapacita zariadenia: 10 miest  
 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách v € 

za rozpočtový rok 2018 

§ 72 ods. 5 písm. a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 13.815,40 

§ 72 ods. 5 písm. b) Poistné 4.264,68 

§ 72 ods. 5 písm. c.) Tuzemské cestovné náhrady 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. d) Výdavky na energie, vodu a komunikácie 1.531,45 

§ 72 ods. 5 písm. e) Výdavky na materiál 136,36 

§ 72 ods. 5 písm. f) Dopravné 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. g) Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu 5,00 

§ 72 ods. 5 písm. h) Nájomné za prenájom 1.423,08 

§ 72 ods. 5 písm. i) Výdavky na služby 499,63 

§ 72 ods. 5 písm. j) Výdavky na bežné transfery 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. k) Odpisy hmotného a nehmotného majetku 0,00 

SPOLU 21.675,60 

     

Priemerné bežné výdavky,  priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 
zákona o sociálnych službách a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu 

službu v € za rozpočtový rok 2018 

Priemerné ročné bežné výdavky  21.675,60 
Priemerné ročné bežné príjmy podľa § 71 ods. 6  22.264,02 

Priemerné ročné príjmy z platenia úhrad  3.474,00 

Priemerné ročné bežné výdavky na 1 prijímateľa  2.989,74 

Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa 249,14 
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Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov  
Kapacita zariadenia: 44   

 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych 
službách v € za rozpočtový rok 2018 

§ 72 ods. 5 písm. a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 247.519,39 

§ 72 ods. 5 písm. b) Poistné 84.854,60 

§ 72 ods. 5 písm. c.) Tuzemské cestovné náhrady 142,03 

§ 72 ods. 5 písm. d) Výdavky na energie, vodu a komunikácie 28.640,30 

§ 72 ods. 5 písm. e) Výdavky na materiál 4.038,84 

§ 72 ods. 5 písm. f) Dopravné 854,84 

§ 72 ods. 5 písm. g) Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu 3.580,24 

§ 72 ods. 5 písm. h) Nájomné za prenájom 289,66 

§ 72 ods. 5 písm. i) Výdavky na služby 146.800,73 

§ 72 ods. 5 písm. j) Výdavky na bežné transfery 3.197,03 

§ 72 ods. 5 písm. k) Odpisy hmotného a nehmotného majetku 38.082,93 

SPOLU 558.000,59 

     

Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 
ods. 6 zákona o sociálnych službách a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady 

za sociálnu službu v € za rozpočtový rok 2018 

Priemerné ročné bežné výdavky 558.000,59 

Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 6 208.017,00 

Priemerné ročné príjmy z platenia úhrad 193.771,93 

Priemerné ročné bežné výdavky na 1 prijímateľa  12.681,83 

Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa 1.056,82 
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Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb  
Kapacita zariadenia:  2 

 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych 
službách v € za rozpočtový rok 2018 

§ 72 ods. 5 písm. a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 9.519,98 

§ 72 ods. 5 písm. b) Poistné 3.263,64 

§ 72 ods. 5 písm. c.) Tuzemské cestovné náhrady 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. d) Výdavky na energie, vodu a komunikácie 1.670,00 

§ 72 ods. 5 písm. e) Výdavky na materiál 820,00 

§ 72 ods. 5 písm. f) Dopravné 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. g) Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. h) Nájomné za prenájom 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. i) Výdavky na služby 5.646,18 

§ 72 ods. 5 písm. j) Výdavky na bežné transfery 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. k) Odpisy hmotného a nehmotného majetku 0,00 

SPOLU 20.919,80 

     

Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 
ods. 6 zákona o sociálnych službách a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady 

za sociálnu službu v € za rozpočtový rok 2018 

Priemerné ročné bežné výdavky 20.919,80 

Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 6 10.962,00 

Priemerné ročné príjmy z platenia úhrad 10.573,91 

Priemerné ročné bežné výdavky na 1 prijímateľa  10.459,90 

Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa 871,66 
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Druh sociálnej služby: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - 
Detské jasle Mikulášik 

Kapacita zariadenia:  38 detí 

 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych 
službách v € za rozpočtový rok 2018 

§ 72 ods. 5 písm. a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 121.833,29 

§ 72 ods. 5 písm. b) Poistné 43.537,50 

§ 72 ods. 5 písm. c.) Tuzemské cestovné náhrady 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. d) Výdavky na energie, vodu a komunikácie 23.089,60 

§ 72 ods. 5 písm. e) Výdavky na materiál 29.895,59 

§ 72 ods. 5 písm. f) Dopravné 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. g) Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu 10.169,52 

§ 72 ods. 5 písm. h) Nájomné za prenájom 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. i) Výdavky na služby 1.321,58 

§ 72 ods. 5 písm. j) Výdavky na bežné transfery 2.759,58 

§ 72 ods. 5 písm. k) Odpisy hmotného a nehmotného majetku  

SPOLU 232.606,66 

     

Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 
ods. 6 zákona o sociálnych službách a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady 

za sociálnu službu v € za rozpočtový rok 2018 

Priemerné ročné bežné výdavky 232.606,66 

Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 6 0,00 

Priemerné ročné príjmy z platenia úhrad 101.380,60 

Priemerné ročné bežné výdavky na 1 prijímateľa  7.230,55 

Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa 602,54 
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Druh sociálnej služby:  Nocľaháreň 
Kapacita zariadenia: 12 

 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych 
službách v € za rozpočtový rok 2018 

§ 72 ods. 5 písm. a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 26.760,49 

§ 72 ods. 5 písm. b) Poistné 9.328,46 

§ 72 ods. 5 písm. c.) Tuzemské cestovné náhrady 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. d) Výdavky na energie, vodu a komunikácie 4.727,21 

§ 72 ods. 5 písm. e) Výdavky na materiál 9.588,43 

§ 72 ods. 5 písm. f) Dopravné 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. g) Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu 192,50 

§ 72 ods. 5 písm. h) Nájomné za prenájom 0,00 

§ 72 ods. 5 písm. i) Výdavky na služby 3.109,01 

§ 72 ods. 5 písm. j) Výdavky na bežné transfery 410,94 

§ 72 ods. 5 písm. k) Odpisy hmotného a nehmotného majetku 0,00 

SPOLU 54.117,04 

     

Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 
ods. 7 zákona o sociálnych službách a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady 

za sociálnu službu v € za rozpočtový rok 2018 

Priemerné ročné bežné výdavky 54.117,04 

Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 6 1.7280 

Priemerné ročné príjmy z platenia úhrad 1.410,32 

Priemerné ročné bežné výdavky na 1 prijímateľa  4.509,75 

Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa 375,81 
 

 
 
 
 

 


