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1. Charakter a poslanie ZS a DSS
ZS a DSS je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Vo svojej činnosti pri
poskytovaní sociálnych služieb sa riadi platnými právnymi predpismi relevantnými pre
verejných poskytovateľov sociálnych služieb a ďalšími predpismi.
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi je napojené
na rozpočet PSK. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene
nadobúda práva a povinnosti v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na svoju činnosť môže
prijímať finančné a vecné dary.
Organizácia bola zriadená k 1.1.2005 na základe rozhodnutia č. 7789/2004/Os-001 zo
dňa 27.12.2004 ako Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb do tejto doby zariadenie
sociálnych služieb bolo organizačnou zložkou ZS a DSS a fungovalo ako zariadenie
opatrovateľskej služby. Na základe 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 rozhodnutím o zmene č. 4651/2009/ORSZ-008 bol organizácii zmenený
názov na Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.
Od 01.07.2014 sa v ZS a DSS poskytuje sociálna služba v Domove sociálnych služieb
pre 6 prijímateľov sociálnej služby a Špecializovanom zariadení pre 10 prijímateľov sociálnej
služby.

2. Organizačno-personálne zabezpečenie
Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry je 14 v zložení:
- riaditeľ ZS a DSS
- sestra v zariadení sociálnych služieb - vedúca úseku sociálnej práce
a opatrovateľskej starostlivosti
- sociálny pracovník - diagnostik
- ekonómka - vedúca úseku ekonomicky a vnútornej prevádzky
- hospodár - pokladník - skladník
- opatrovateľky
- údržbár - kurič - vodič
- kuchárky
- upratovačka - práčka

V zmysle Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 1 – Podpora
rastu zamestnanosti a Opatrenia č.1.1. Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti
a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti sme v roku 2015 uzavreli s
ÚPSVaR v Kežmarku DOHODU o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou
dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 17/§52a/2015/ŠR.
V čase od 01.06.2015 do 31.11.2015 sa vykonávali v zmysle tejto dohody
dobrovoľnícke služby. Vykonávali sa činnosti v oblasti starostlivosti o osoby so zdravotným
postihnutím a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb v týždennom rozsahu 20
hodín.
Materiálno-technické zabezpečenie
ZS a DSS je dislokovaný v rámci VÚC - Prešovského samosprávneho kraja v regióne
Zamaguria, v intraviláne mesta Spišská Stará Ves. Je vybudovaný na parcele č. 3170/3
o výmere 252 m2. K ZS a DSS patrí aj parcela č. 3171/1 a parcela č. 3176/4 o celkovej
výmere 2 322 m2 vedené na LV ako zastavané plochy a nádvoria.
Priestorové vybavenie
Zariadenie sociálnych služieb tvorí jednoposchodová budova so suterénom, ktorá bola
postavená v roku 1967 a slúžila pre rôzne účely (daňový úrad, veterinárne stredisko). Aby
bolo možné poskytovať sociálne služby vo forme celoročného pobytu, museli sa vykonať v
ZS a DSS nevyhnutné stavebné a organizačné zmeny. Vybudovala sa stravovacia prevádzka,
hospodárska časť – práčovňa, skladové priestory, vykonali sa úpravy zariadenia pre
zabezpečenie bezbariérovosti, skultúrnenia prostredia, spoločenskej miestnosti, ktorá slúži aj
ako jedáleň pre prijímateľov sociálnych služieb a aj zamestnancov, vybudovala sa miestnosť
opatrovateliek a zdravotného personálu - ambulancia. V tejto miestnosti vykonáva činnosť aj
všeobecný obvodný lekár, ktorý navštevuje prijímateľov sociálnych služieb priamo v ZS a
DSS v pravidelných intervaloch. Prijímatelia sociálnych služieb sú umiestnení
v dvojposteľových a trojposteľových izbách.
Dispozícia súčasných priestorov
Na prízemí sú 3 izby, prispôsobené pre imobilných prijímateľov sociálnych služieb.
Na poschodí sa nachádzajú 4 izby (dve trojposteľové a dve dvojposteľové) pre prijímateľov
sociálnych služieb. Na oboch podlažiach sú spoločné hygienické zariadenia prispôsobené pre
imobilných prijímateľov sociálnych služieb. Na poschodí je kancelária, v ktorej je pracovisko
vedúcej sociálno-opatrovateľského úseku, vedúcej ekonomicko-prevádzkového úseku
a hospodárky-pokladníčky-skladníčky. Z chodby poschodia je vstup na terasu zariadenia
sociálnych služieb. V priestoroch prízemia je spoločenská miestnosť určená pre trávenie
voľného času a skupinovú sociálnu prácu, toaleta určená pre zamestnancov, ambulancia (izba
opatrovateliek), kuchyňa a kancelária riaditeľa ZS a DSS. V suteréne sa nachádza šatňa
personálu, práčovňa, sušiareň bielizne, sklady, kotolňa a miestnosť údržbára. Chodby sú

priechodné len pre jeden invalidný vozík. K zariadeniu sociálnych služieb patrí garáž so
vstupom z dvora.
V priestore záhrady je vybudovaný altánok pre posedenie prijímateľov sociálnych služieb vo
vonkajšom priestore – parku a pre realizáciu záujmovej, športovej a inej činnosti.

3. Cieľová skupina prijímateľov sociálnych služieb
Cieľové skupiny v ZS a DSS podľa jednotlivých druhov služby v sú:
- V špecializovanom zariadení sú cieľovou skupinou fyzické osoby odkázané na pomoc
inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona
448/2008 Z.z.,
- V domove sociálnych služieb sú cieľovou skupinou fyzické osoby, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3
zákona 448/2008 Z.z a fyzické osoby, ktoré sú nevidiace a ich stupeň odkázanosti je
najmenej III podľa prílohy č. 3.
Umiestnení prijímatelia sociálnych služieb sú so zdravotným postihnutím
odôvodňujúcim poskytovanie služieb v zariadení sociálnych služieb ako stav po NCMP
(náhlej cievnej mozgovej príhode), koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy, čiastočné
mozgové obrny, Osteoporóza, Coxartrosis, obmedzenie pohyblivosti bedrových kĺbov,
nádorové ochorenia, úplná inkontinencia moču, stolice, epicystektómia, Chronická renálna
insuficiencia ťažkého stupňa, chronická obštrukčná choroba pľúc a pod. Z duševných porúch
prevláda organický psychosyndróm a cievne ochorenie mozgu s demenciou. Medzi zmyslové
postihnutia patrí ťažká nedoslýchavosť a glaukóm- zelený očný zákal.
Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb ZS a DSS (stav k 31.12.2015)
ZS a DSS je zariadením sociálnych služieb s celokrajskou pôsobnosťou Prešovského
samosprávneho kraja. Úrad Prešovského samosprávneho kraja pri poskytovaní služieb
zohľadňuje regionálnu príslušnosť prijímateľov sociálnych služieb a v ZS a DSS sú prevažne
umiestnení prijímatelia sociálnych služieb z regiónu Zamaguria.
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Ďalší 4 prijímatelia sociálnych služieb sú vzhľadom na zdravotné dispozície čiastočne
obmedzení v pohybe.

4. Poskytovanie sociálnych služieb
ŠZ poskytovalo:








pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovateľská starostlivosť
ubytovanie
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

ŠZ zabezpečovalo:
 pracovnú terapiu
 záujmovú činnosť
ŠZ utváralo podmienky na úschovu cenných vecí
DSS poskytoval:








pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovateľská starostlivosť
ubytovanie
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

DSS zabezpečoval:
 pracovnú terapiu
 záujmovú činnosť
DSS utváral podmienky na úschovu cenných vecí

Ubytovanie
Ubytovanie prijímateľov sociálnych služieb je zabezpečené v 2 a 3 posteľových izbách
na prízemí a poschodí. Na oboch podlažiach sú spoločné hygienické zariadenia prispôsobené
pre imobilných prijímateľov sociálnej služby. V obytnej miestnosti je lôžko, skriňa, stôl,
kreslá, svietidlo, záclona, závesy, nástenná polička. Pri zariaďovaní izieb sa snažíme

prispôsobiť predstavám a prianiu prijímateľa sociálnej služby. Prijímateľ sociálnej služby si
môže vybaviť po dohode s poskytovateľom sociálnych služieb ZS a DSS obývaciu izbu
vlastným nábytkom, televízorom, rádiom, obrazmi a pod. V priestoroch prízemia je
spoločenská miestnosť, určená pre trávenie voľného času a skupinovú sociálnu prácu,
duchovné činnosti a slúži aj ako jedáleň.
Stravovanie
V ZS a DSS sa poskytuje celodenná strava šesť krát denne, a to raňajky, desiata, obed,
olovrant, večera, druhá večera. Počet odobratých jedál je predmetom dohody medzi
prijímateľom sociálnej služby a ZS a DSS.
Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Aby sa čím viac prihliadalo na potreby
prijímateľov sociálnych služieb, pri zostavovaní jedálneho lístka spolupracuje stravovacia
komisia, ktorej členom je aj zástupca prijímateľov sociálnych služieb. Pri zostavovaní
jedálneho lístka sa prihliada na dodržiavanie zásad zdravej výživy, dodržiavanie stravnej
jednotky, vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnych služieb. Prihliada sa aj na regionálne
zvyklosti a stravovacie tradície. V ZS a DSS možno poskytovať aj stravu šetriacu, diabetickú,
mletú a pod.
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva je zabezpečené vlastnou práčovňou
a personálom.
Záujmová činnosť
Poskytovanie možností i pre kultúrne vyžitie a rozvíjanie záujmových činností v ZS a
DSS je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej starostlivosti. Záujmovú činnosť chápeme ako
súčasť vnútorného života a jednu z foriem trávenia voľného času prijímateľov sociálnych
služieb. Naším poslaním a hlavným cieľom je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie,
potreby a záujmy prijímateľov sociálnych služieb napĺňať a organizovať ich voľný čas,
formovať ich správanie, rozširovať okruh poznatkov o okolitom svete. Záujmová činnosť sa
realizuje formou individuálnou alebo skupinovou a riadi sa plánom, ktorý je spracovaný
spravidla na polrok. Plán vychádza z vlastných podmienok zariadenia sociálnych služieb. Je
zameraný na sledovanie televíznych programov, premietanie videofilmov, čítanie kníh
a časopisov a organizovanie rôznych prednášok, kultúrnych a športových podujatí. ZS a DSS
1 x mesačne navštevuje kňaz. Jeho návšteva je spojená so svätou spoveďou, svätým
prijímaním, individuálnou návštevou ležiacich prijímateľov sociálnych služieb
alebo odslúžením svätej omše.
Aktivity v ZS a DSS:
Január sme začali Novoročnou slávnostnou svätou omšou. Vyrábali sme v rámci
ergoterapie tematické aranžmány na fašiangy, Valentín či Deň matiek. Medzi obľúbené
aktivity našich prijímateľov sociálnych služieb patria reminiscenčné posedenia, spev
ľudových či náboženských piesní a posedenia pri čítaní záujmovej literatúry. V jari hneď ako
nám počasie dovolilo, sme sa vybrali do záhrady, v ktorej nás potešila práca a najmä výsledok
s ňou spojený. Spoločnými silami sme si vytvorili skalku a aktívne sa starali o ňu počas
celého roka, okopávaním buriny a vysádzaním nových rastlín a kvetín.
Pravidelne sa v jedálni ZS a DSS konali pamäťové cvičenia, oslavy narodenín
a mením prijímateľov sociálnych služieb a rozcvičky v dopoludňajších hodinách.
V letných mesiacoch sme pripravovali guľášové posedenie spojené so spevom piesní
a varením kotlíkového guľášu.
Na Vianoce sa konala Štedrovečerná večera.

Akcie mimo ZS a DSS:
Zúčastnili sme sa i kultúrnych činností mimo ZS a DSS. Aktívne sme reprezentovali
ZS a DSS na Krídlach túžby, ktoré sa uskutočnili v Spišskom Podhradí. V letných mesiacoch
sme zorganizovali s pomocou starostky dediny Osturňa reminiscenčnú svadbu, ktorej
hlavnými účastníkmi (nevesta a ženích) boli prijímatelia sociálnych služieb ZS a DSS.
Pravidelne sme navštevovali gréckokatolícky kostol v Osturni za účelom svätej omše
a malého posedenia na miestnej fare s kňazom a jeho rodinou.
Radi sme sa nechali pozvať na čajové dopoludnie, ktoré sa konalo v Spišskej Starej
Vsi u pani Bednarčíkovej.
Prišli k nám do ZS a DSS:
Každoročne nás chodieva potešiť svojim programom ZŠ a MŠ v Spišskej Starej Vsi
pri rôznych príležitostiach. Pod doprovodom pána Kačicu prichádzali talentovaní žiaci ukázať
svoje nadanie a prezentovali sa hraním na rôzne hudobné nástroje. Privítali sme aj družbu
z Českej republiky (Onšov), ktorá nás obohatila svojimi príbehmi, postrehmi a radami.
V rámci športového dňa sme zorganizovali turnaj, na ktorý sme pozvali susedné zariadenie
sociálnych služieb Život, n.o. zo Spišských Hanušoviec. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším
nás rozveselili žiaci zo Základnej školy zo Spišskej Starej Vsi. Koniec roka sme uzavreli
Mikulášskym posedením a pozitívnymi želaniami od vinšovníkov.

5. Rozbor hospodárenia za rok 2015
Záväzné ukazovatele rozpočtu pre rok 2015 boli schválené nasledovne:
1

200 992 € bežné výdavky (600)
30 000 € príjmy (200)

Úpravy rozpočtu k 31.12.2015:

+ 911
+ 30 988
+ 9 308
+ 741
+ 725

- § 23 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z.
- kapitálové výdavky na nákup 8-miestneho špec. osobného mot. vozidla
so zdvíhacou plošinou
- hmotná zainteresovanosť zamestnancov
- § 23 ods. 1 písm. f) a h) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z
- § 23 ods. 1 písm. f) a h) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z

Príjmy
Príjmy k 31.12.2015 boli vo výške 41 616,59 € v členení: príjmy za sociálne služby od PSS
boli vo výške 38 984,59, z úhrad stravy od zamestnancov zdroj 72 F 2 191,73 € , príjmy
z dobropisov vo výške 200,13 €, z ÚPSVaR 185,36 €, ostatné príjmy 54,78 €.

Výdavky
Dotácia PSK k 31.12.2015 bola vo výške 243 664,99 €.

Čerpanie bežných výdavkov položkovite bolo nasledovné:
610 – Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2015 bol 15. Evidenčný počet
zamestnancov vo fyzických osobách k poslednému dňu štvrťroka bol 15. Navýšenie
zamestnancov oproti schválenej štruktúre je z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov.
Mzdové prostriedky boli čerpané vo výške 108 585,23 €, z toho tarifné platy činili 80 108,99
€, osobný príplatok 11 244,26 €, ostatné príplatky - riadiaci, nočný, príplatok za sobotu,
nedeľu a sviatky 10 451,98 , odmeny za kvalitné vykonanie pracovnej činnosti v celkovej
výške 6 780,- €. Priemerná mzda činila 603,25 €.
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Poistné do zdravotnej, sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových
poisťovní bol uhradený vo výške 39 828,- €, z toho príspevok zamestnávateľa na doplnkové
dôchodkové poistenie bol vo výške 1 459,18 €. Zamestnanci majú uzatvorené doplnkové
dôchodkové poistenie v poisťovni AXA a NN poisťovni.
630 – Tovary a služby:
631 - Cestovné náhrady
Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 1 809,53 €, išlo o tuzemské pracovné cesty
zamestnancov, ktorí absolvovali školenia, semináre a konferencie.
632 – Energie, voda a komunikácie
Na plyn bolo čerpané 6 410,49 €. Úhrady plynu sú vykonávané na základe splátkového
kalendára. Vyúčtovacou faktúrou za obdobie od 19.8.2014 – 31.12.2014 bol vyfakturovaný
nedoplatok vo výške 44,49 €. Náklady na el. energiu boli vo výške 2 460,- €. Úhrady sú
realizované na základe preddavkových faktúr VSE. Za obdobie od 1.1.2014 – 31.12.2014
nám vznikol preplatok za dodávku a distribúciu elektriny vo výške 162,44 €. Preplatok za
elektrinu bol odvedený na príjmový účet. Faktúry za dodávku vody a stočného sú fakturované
štvrťročne na základe skutočnej spotreby. Spotreba za obdobie od 2.12.2014 – 4.12.2015
bola vo výške 1 555,29 €, v členení: vodné 783,64 € , stočné 771,65 €.

Záväzky po
lehote
splatnosti
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Telefónne a poštové poplatky boli vo výške 962,42 €, z toho poplatky za telefón 450,03 €,
poplatky za mobilné telefóny 387,74 €, poštové poplatky 124,65 €. Poplatky za komunikačnú
infraštruktúru -VUCNET a internet boli uhradené vo výške 1 943,89 €.
633 – Materiál
V rámci interiérového vybavenia bola zakúpená skrinka na register kľúčov vo výške 118,80
€, záhradný nábytok – 4 ks drevené stoly a 8 ks drevené lavice v celkovej hodnote 960,- €,
nové kreslá pre prijímateľov sociálnych služieb. Na úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky
bol zakúpený počítač. Všeobecný materiál bol zakúpený vo výške 7 213,46 €, kde boli kúpené
čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelársky materiál, tonery do tlačiarní, zdravotnícky
materiál a vybavenie pre kuchyňu. Vykonala sa inštalácia kamerového systému v celkovej
výške 987,36 €. Bola zakúpená fréza na sneh, nový vysávač a pracovné pomôcky pre
kuchyňu.
Ochranné
pracovné
prostriedky
pre
zamestnancov
a pracovníkov
z ÚPSVaR, posteľná výbava boli obstarané vo výške 766,21 €. Odborná literatúra bola
zakúpená vo výške 416,52 €. Náklady na obstaranie potravín boli vo výške 17 469,53 €.
634 - Dopravné
ZS a DSS vlastní osobný automobil Škoda Roomster a 8-miestne osobné motorové vozidlo
Peugeot. Na pohonné hmoty bolo čerpané 1 618,58 €. Na havarijné, zákonné poistenie bolo
čerpané 468,54 €, za servis a údržbu vozidla bolo uhradené 1 087,13 €. Poplatky za parkovné
boli vo výške 75,90 €.
635 – Rutinná a štandardná údržba
Na údržbu softvéru bolo čerpané 3 698,10 €, z toho servisné práce ISPIN za I.- IV. Q
2015 – 1 548,56 €, poplatok RAP ISPIN za rok 2015 - 964,51 €, za servisné práce na
programe KUCHYNA – poplatok na rok 2015 - 274,80 €, nové verzie MAGMA HCM
a systémová podpora za I.-IV. Q 2015 - 875,08 €. Za údržbu strojov a náradia sme uhradili
271,60 € - bola vykonaná oprava sušičky a práčky. Náklady na opravu stoličkového výťahu
BISON 80 boli bo výške 408,- €, bola vykonaná oprava plynového kotla vo výške 705,29 €
a oprava počítačovej siete vo výške 992,52 €.
637 – Služby
Na školenia bolo čerpané 1 409,80 €, na všeobecné služby 2 338,95 €, z toho za revízie
zariadení 873,74, vývoz KO, BRKRO 969,81 €, za služby BOZP a PZS 432,- €, príspevok na
stravu v nočnej službe 538,65 €, povinný prídel do SF 1 011,14 €, za poistenie budovy
a poistenie zodpovednosti organizácie za škodu sme uhradili 297,53 €. Odmeny
zamestnancom mimopracovného pomeru boli vyplatené vo výške 930,- €. Daň
z nehnuteľnosti bola uhradená vo výške 24,47 €.
640 - Bežné transfery
642 - transfery jednotlivcom a neziskovým PO
K 31.12.2015 bola vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnancov vo výške 440,62 €.

Kapitálové výdavky
2 Kapitálové výdavky boli pridelené vo výške 30 988 na nákup 8 – miestneho špeciálneho
osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou. Kapitálové výdavky vo výške 23 000,€ boli pridelené na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie reg. č. 5822/2015-M ORF k žiadosti
č. 196/7/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
MPSVaR SR a fin. prostriedky vo výške 7 988,- € boli pridelené z rezervného fondu PSK na
základe uznesenia č. 209/2015 zo dňa 25.8.2015.

3 Účelové prostriedky
Účelové prostriedky k 31.12.2015 boli pridelené na nákup 8-miestneho špeciálneho osobného
motorového vozidla so zdvíhacou plošinou vo výške 30 988,- €. Tieto prostriedky boli použité
v zmysle zmluvy.

4 Mimorozpočtové zdroje (§ 23 zákona č. 523/2004Z.z.)
Mimorozpočtové zdroje k 31.12.2015 boli upravené:
a) rozpočtovým opatrením č. 1197/13/S/2015 zo dňa 1.7.2015
- príjmy (200+300)
+ 911
- výdavky (600)
+ 911
b) rozpočtovým opatrením č. 2542/25/S/2015 zo dňa 26.11.2015
- príjmy (200+300)
+ 741
- výdavky (600)
+ 741
c) rozpočtovým opatrením č. 2839/28/S/2015 zo dňa 22.12.2015
- príjmy (200+300)
+ 725
- výdavky (600)
+ 725

5 Pohľadávky
ZS a DSS neeviduje pohľadávky voči prijímateľom sociálnych služieb a iným subjektom.
Úhrady za poskytované sociálnych služieb prijímatelia sociálnych služieb ktorí nemajú
dostatočný príjem po zohľadnení zostatku 25 % životného minima vykrývajú z vlastného
majetku.

6 Záväzky
Záväzky zariadenie eviduje
vo výške 141 395,86 €, z toho záväzky voči
zamestnancom, orgánom soc. poistenia, zdrav. poistenia a daňového úradu za mesiac
12/2015 vo výške 12 711,73 €, záväzky zo SF vo výške 531 €, neuhradené faktúry v lehote
splatnosti vo výške 182,58 €, kapitálový transfer rozpočtu obce a VUC (355) vo výške
125 992,12 € a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372) vo výške

1 978,43 €.
Druh záväzku

Stav
záväzku k
1.1.2015

v tom
v lehote
splatnosti
do 60 dní

610 - mzdy
8 483,8 163,68
620 - poistné
4 887,20
4 548,05
630 – neuhradené faktúry
184,65
182,58
372 – Transfery o ost. zuč.
478,43
1 978,43
355 – Zúčt. Transfe.rozpočtu
121 819,49 125 992,12
obce a VUC
472 – Záväzky zo soc. fondu
362,65
531,-

po lehote
splatnosti nad 60
dní

Stav
záväzku
k 31.12.2015
8 163,68
4 548,05
182,58
1 978,43
125 992,12
531,-

7
8 Majetok
Majetok zariadenia tvorí dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok a OTE.
Dlhodobý hmotný majetok tvoria:
- pozemky (031)
- budovy a stavby (021)
- samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)
- dopravné prostriedky (023)
- obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)
Celková hodnota dlhodobého hmotného majetku je 290 745,16 €. Majetok obstaraný zo
zdroja financovania 41 je vo výške 188 824,12 €, zo zdroja 111 vo výške 99 373,91 € a zo
zdroja 70 vo výške 2 547,13 €. Zostatková cena majetku podľa zdroja 41 je 125 992,12 zdroj
111- 60 541,10 € a zdroj 70 – 269,14 €. Účtovné odpisy boli vo výške 6 501,53 € z toho zo
zdroja 41 – 3 815,37 €, zo zdroja 111 – 2 591,58 € a zo zdroja 70 – 94,58 €. Celková
hodnota DHM k 31.12.2015 je 93 113,21 €, OTE je 6 701,20 €.

9 Projekty
V zmysle zákona NR SR č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobností MPSVaR SR nám bola
schválená dotácia na nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na
poskytovanie sociálnych služieb v ZS a DSS vo výške 23 000,- €. Na spolufinancovaní
projektu sa podieľal aj Ú PSK vo výške 7 988,- €. Vykonaním verejného obstarávania bolo
dňa 8.12.2015 obstarané 8-miestne špeciálne motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou, ktoré
bude slúžiť pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb pri organizovaní činností, kde sa
bude využívať transport.

10 Mimorozpočtové účty
Na mimorozpočtových účtoch zariadenia sú uložené finančné prostriedky vo výške 15 369,94
€. Mimorozpočtové účty tvorí:
- účet sociálneho fondu

-

darovací účet
depozitný účet

Tvorba a použitie sociálneho fondu sa riadi zákonom NS SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde. Počiatočný stav fondu k 1.1.2015 bol 362,65 €. Príjmy SF za I.-XII. 2015 boli vo
výške 1 011,14 €. Povinný prídel do fondu je tvorený vo výške 1,05 % z úhrnu platov
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Prostriedky fondu
k 31.12.2015 boli čerpané na stravovanie vo výške 504,63 €, na regeneráciu pracovnej sily –
133,91 € a príspevok zamestnancom na dopravu vo výške 204,25 €.
Zostatok SF
k 31.12.2015 je 531,- €.
Na depozitnom účte sú uložené finančné prostriedky po zomrelých prijímateľoch sociálnych
služieb a mzdy zamestnancov za mesiac 12/2015 v celkovej výške 12 860,51 €.
Na darovacom účte sú uložené finančné prostriedky, ktoré nám darovala firma BM WORK
AGENCY, s.r.o, Kuzmányho 717/7, Trenčín, Ing. Miroslav Babík, Radlinského 36/B,
Bratislava, AMI TRADE, s.r.o, Janka Hollého 197/8 Podolínec Margita Vojsová, Spišská
Stará Ves a MSM Slovakia, s.r.o., Holíč v celkovej výške 1 978,43 €. Prostriedky sú určené
na zabezpečenie prevádzky ZS a DSS, na vzdelávanie pracovníkov, kultúrne a športové
aktivity, na nákup potravín a občerstvenia pre zamestnancov a prijímateľov sociálnych
služieb.

Vypracovali: vedúci zamestnanci a sociálny pracovník

