
Názov organizácie

Druh poskytovanej sociálnej služby
(DSS, RS, ZPB, atď.)
Forma poskytovanej sociálnej služby 
(ambulantná, týždenná, celoročná)
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku

Kapacita podľa registra

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov                
(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)

Položky
Celkové EON 

uvedenej sociálnej 
služby za rok

EON na mesiac 
na klienta podľa 

kapacity

EON na mesiac na 
klienta podľa 

skutočnej 
obsadenosti

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 179 551,28 498,75 512,42
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a 
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné 
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

62 738,44 174,27 179,05

c) tuzemské cestovné náhrady 1 294,53 3,60 3,69

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 17 644,01 49,01 50,35

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov

60 915,59 169,21 173,85

f) dopravné 0,00 0,00

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej 
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

7 985,57 22,18 22,79

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných 
prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, 
náradia a materiálu 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

1,00 0,00 0,00

i) výdavky na služby 50 595,78 140,54 144,39

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 
odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca

807,64 2,24 27,66

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 
predpisov 11 602,60 32,23 33,11

EON náklady spolu 393 136,44 1 092,05 1 147,32

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2019
IRIS-IV, n.o.

ZPS

celoročná

12

30

29,2

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : kapacita 
podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

Dátum:     25.2.2020
Vypracoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail):     Jana Ďurišová, 0385318896, irisiv@irisiv.sk
Verifikoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail):      Mgr. Viera Maďarová, 0948376898, riaditelka@irisiv.sk


