
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2022 

 Opatrovateľská služba 

Poskytovateľ Mesto Rajec 

Druh poskytovanej sociálnej služby: Opatrovateľská služba 

Forma sociálnej služby: Terénna 

Počet prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2022 7 

  

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 podľa § 72 
ods. 5 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách 

 

1.Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 43 263,99 Eur 

2. Poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné 
zdravotné poistenie a príspevky na dôchodkové sporenie 

14 642,79 Eur 

3. Cestovné náklady 0 Eur 

4. Energie, voda a komunikácie 0 Eur 

5. Materiál 827,50 Eur 

6. Dopravné 0 Eur 

7. Rutinná a štandardná údržba 0 Eur 

8. Nájomné za prenájom 0 Eur 

9. Tovary a služby 4 387,69 Eur 

10. Bežné transfery 
10a. z toho: len vreckové, odstupné. Odchodné, náhrada 
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 

639,84 Eur 

11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa 
osobitného predpisu 

0 Eur 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 spolu: 63 761,81 Eur 

Počet poskytnutých hodín OS za rok 2022 7 185  

Počet prijatých úhrad za rok 2022 5 146,50 Eur 

Výška EON na rok 2022/1 hod. OS 8,16 Eur 

Výška úhrady za poskytovanie OS na rok 2022/1 hod 
v zmysle VZN 

1,00 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 

Opatrovateľská služba 

 

Ekonomicky oprávnená náklady sú náklady poskytovateľa sociálnej služby na: 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie vo výške, ktorá zodpovedá výške platu 

a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu, 

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie platená zamestnávateľom v rozsahu 

určenom podľa písmena a), 

c) tuzemské cestovné náhrady, 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie, 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov, 

f) dopravné, 

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov 

alebo ich častí a riešenie havarijných stavov, 

h) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov 

a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo 

výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čas a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci, 

i) výdavky na služby, 

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, 

odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca podľa osobitného predpisu, 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej služby 

podľa osobitného predpisu. 

 

Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa každoročne mení v závislosti od bežných 

nákladov na prevádzku za predchádzajúci kalendárny rok. 

V meste Rajec sú EON za rok 2022/1 hod OS                                                              8,16 Eur 

Výška úhrady za poskytovanie OS na rok 2022/1 hod. v zmysle VZN                     1,00 Eur 


