
 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR SOCIÁLNY 

 

                                                                                            V Liptovskom Mikuláši  28. 02. 2018 
 
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 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 2017, 

 priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych 
službách za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce za rozpočtový rok 2017. 

 

Opatrovateľská služba 
 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych 

službách v € za rozpočtový rok 2017 

§ 72 ods. 5 písm. a) Mzdy a platy 251347,97 

§ 72 ods. 5 písm. b) Poistné 80211,11 

§ 72 ods. 5 písm. i) Výdavky na služby 1082,12 

§ 72 ods. 5 písm. j) Výdavky na bežné transfery 3731,67 

SPOLU 336372,87 

      

Priemerné bežné výdavky,  priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu 
službu v € za rozpočtový rok 2017 

Priemerné ročné bežné výdavky  336372,87 

Priemerné ročné príjmy z úhrad  89088,31 

Priemerné mesačné výdavky  28031,07 

Priemerné mesačné príjmy z platenia úhrad  7424,03 

Priemerné ročné bežné výdavky na 1 prijímateľa  4368,48 

Priemerné ročné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad na 1 prijímateľa  1156,99 

Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa  364,04 

Priemerné mesačné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad na 1 prijímateľa  96,42 

Priemerné bežné výdavky na 1 hod. opatrovateľskej služby  5,74 
Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za 1 hodinu 
opatrovateľskej služby  

1,52 

 
 
 
 



 

 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  

e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 
 

2 

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

za rozpočtový rok 2017 

§ 72 ods. 5 písm. a) Mzdy a platy 24507,81 

§ 72 ods. 5 písm. b) Poistné 8106,97 
§ 72 ods. 5 písm. d) Výdavky na energie, vodu a komunikácie 2513,18 

§ 72 ods. 5 písm. e) Výdavky na materiál 1228,11 

§ 72 ods. 5 písm. h) Nájomné za prenájom 1897,44 

§ 72 ods. 5 písm. i) Výdavky na služby 208,93 

§ 72 ods. 5 písm. j) Výdavky na bežné transfery 1190,30 

SPOLU 39652,74 

     

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 2017 

Priemerné ročné bežné výdavky 39652,74 
Priemerné ročné príjmy   39652,74 

Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 6 33302,74 

Priemerné ročné príjmy z platenia úhrad 6350,00 

Priemerné mesačné výdavky  3304,40 

Priemerné mesačné príjmy  3304,40 

Priemerné mesačné príjmy podľa § 71 ods. 6 2775,23 

Priemerné mesačné príjmy z platenia úhrad  529,17 

Priemerné ročné bežné výdavky na 1 prijímateľa  3965,27 

Priemerné ročné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 prijímateľa 3965,27 

Priemerné ročné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 prijímateľa podľa § 71 ods. 6 3330,27 

Priemerné ročné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad na 1 prijímateľa  635,00 

Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa 330,44 

Priemerné mesačné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 prijímateľa 330,44 

Priemerné mesačné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 podľa § 71 ods. 6   277,52 

Priemerné mesačné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad na 1 prijímateľa 52,92 
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Nocľaháreň 
Kapacita zariadenia: 12 miest 
 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách v € 

za rozpočtový rok 2017 

§ 72 ods. 5 písm. a) Mzdy a platy 25751,26 

§ 72 ods. 5 písm. b) Poistné 8642,19 

§ 72 ods. 5 písm. d) Výdavky na energie, vodu a komunikácie 5184,54 

§ 72 ods. 5 písm. e) Výdavky na materiál 1039,58 

§ 72 ods. 5 písm. i) Výdavky na služby 3287,24 

SPOLU 43904,81 

     

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 2017 

Priemerné ročné bežné výdavky 43904,81 
Priemerné ročné príjmy   43904,81 
Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 7 17280,00 
Priemerné ročné príjmy z platenia úhrad 1845,58 

Priemerné mesačné výdavky  3658,73 
Priemerné mesačné príjmy  3658,73 
Priemerné mesačné príjmy podľa § 71 ods. 7 1440,00 
Priemerné mesačné príjmy z platenia úhrad  153,79 

Priemerné ročné bežné výdavky na 1 prijímateľa  3658,73 
Priemerné ročné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 prijímateľa 3658,73 

Priemerné ročné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 prijímateľa  podľa § 71 ods. 7 1440,00 
Priemerné ročné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad na 1 prijímateľa   153,79 
Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa 304,89 
Priemerné mesačné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 prijímateľa 304,89 
Priemerné mesačné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 prijímateľa podľa § 71 ods. 7 120,00 

Priemerné mesačné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad na 1 prijímateľa 12,81 
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Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych 

službách v € za rozpočtový rok 2017 

§ 72 ods. 5 písm. a) Mzdy a platy 115375,32 

§ 72 ods. 5 písm. b) Odvody 442374,68 

§ 72 ods. 5 písm. i) Výdavky na tovar a služby 57615,64 

§ 72 ods. 5 písm. j) Výdavky na bežné transfery 1834,24 

§ 72 ods. 5 písm. g) Výdavky  na rutinnú a štandardnú údržbu  8474,40 

SPOLU 225674,28 

 
Priemerné bežné výdavky,  priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu 

službu v € za rozpočtový rok 2017 

Priemerné ročné bežné a  výdavky  225674,28 

Priemerné ročné príjmy z úhrad  103099,30 

Priemerné mesačné výdavky  18806,19 

Priemerné mesačné príjmy z platenia úhrad  8591,61 

Priemerné ročné bežné výdavky na 1 prijímateľa  6447,84 

Priemerné ročné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad na 1 prijímateľa  2945,69 

Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa  537,32 

Priemerné mesačné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad na 1 prijímateľa  245,47 

Priemerné mesačné skutočné náklady  na 1 prijímateľa  291,85 

Priemerné bežné výdavky na 1 hod. poskytovanej služby na 1 prijímateľa - dieťa 3,58 
Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za 1 hodinu poskytovanej 
služby na 1 prijímateľa  

1,64 
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Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš 
 Zariadenie pre seniorov 
Kapacita zariadenia: 44 miest 
 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách v € 

za rozpočtový rok 2017 

§ 72 ods. 5 písm. a) Mzdy a platy 209247,08 

§ 72 ods. 5 písm. b) Poistné 72324,12 

§ 72 ods. 5 písm. c) Výdavky na tuzemské cestovné náhrady 120,74 

§ 72 ods. 5 písm. d) Výdavky na energie, vodu a komunikácie 28051,77 

§ 72 ods. 5 písm. e) Výdavky na materiál 10022,05 
§ 72 ods. 5 písm. g) Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu  okrem jednorazovej 
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov  

818,21 

§ 72 ods. 5 písm. h) Nájomné za prenájom 253,00 

§ 72 ods. 5 písm. i) Výdavky na služby 144867,50 

§ 72 ods. 5 písm. j) Výdavky na bežné transfery 911,03 

SPOLU 466615,50 

     

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 2017 

Priemerné ročné bežné výdavky 466615,50 
Priemerné ročné príjmy   466615,50 

Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 6 168 960,00 
Priemerné ročné príjmy z platenia úhrad 201244,39 
Priemerné mesačné výdavky  38884,62 

Priemerné mesačné príjmy  38884,62 
Priemerné mesačné príjmy podľa § 71 ods. 6 14080,00 
Priemerné mesačné príjmy z platenia úhrad  16770,36 
Priemerné ročné bežné výdavky na 1 prijímateľa  10604,90 
Priemerné ročné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 prijímateľa 10604,90 
Priemerné ročné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 prijímateľa podľa § 71 ods. 6 3840,00 

Priemerné ročné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad na 1 prijímateľa  4573,74 
Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa 883,74 

Priemerné mesačné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 prijímateľa 10604,90 
Priemerné mesačné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 podľa § 71 ods. 6   320,00 
Priemerné mesačné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad na 1 prijímateľa 381,15 
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Zariadenie pre seniorov  a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš 
 Domov sociálnych služieb 
Kapacita zariadenia: 2 miesta 
 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách v € 

za rozpočtový rok 2017 

§ 72 ods. 5 písm. a) Mzdy a platy 8956,00 

§ 72 ods. 5 písm. b) Poistné 3131,00 

§ 72 ods. 5 písm. d) Výdavky na energie, vodu a komunikácie 1670,00 

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

§ 72 ods. 5 písm. i) Výdavky na služby 5610,00 

SPOLU 20187,00 

     

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 2017 

Priemerné ročné bežné výdavky 20187,00 
Priemerné ročné príjmy   20187,00 

Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 6 7920,00 
Priemerné ročné príjmy z platenia úhrad 9806,97 
Priemerné mesačné výdavky  1682,25 
Priemerné mesačné príjmy  1682,25 
Priemerné mesačné príjmy podľa § 71 ods. 6 660,00 

Priemerné mesačné príjmy z platenia úhrad  817,25 

Priemerné ročné bežné výdavky na 1 prijímateľa  10093,50 
Priemerné ročné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 prijímateľa 10093,50 
Priemerné ročné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 prijímateľa podľa § 71 ods. 6 7920,00 
Priemerné ročné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad na 1 prijímateľa  10093,50 
Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa 841,13 
Priemerné mesačné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 prijímateľa 841,13 

Priemerné mesačné skutočne dosiahnuté príjmy na 1 podľa § 71 ods. 6   330,00 
Priemerné mesačné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad na 1 prijímateľa 408,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  

e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 
 

7 

Komunitné centrum 
 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách v € 

za rozpočtový rok 2017 

§ 72 ods. 5 písm. a) Mzdy a platy 25148,78 

§ 72 ods. 5 písm. b) Poistné 8788,71 

§ 72 ods. 5 písm. c) Tuzemské cestovné náhrady 124,94 

§ 72 ods. 5 písm. d) Výdavky na energie, vodu a komunikácie 4263,42 

§ 72 ods. 5 písm. e) Výdavky na materiál 2911,91 

§ 72 ods. 5 písm. i) Výdavky na služby 3196,14 

SPOLU 44433,90 

     

Priemerné bežné výdavky v € za rozpočtový rok 2017 

Priemerné ročné bežné výdavky 44433,90 
Priemerné ročné príjmy   44433,90 

Priemerné mesačné výdavky  3702,82 

 


