
Sociálna  služba - neverejný poskytovateľ

1. Poskytovateľ: OZ Barlička
2. Druh poskytovanej sociálnej služby: PBP
3. Forma sociálnej služby: pobytová
4. Počet registrovaných miest v roku 2020: 3
5. Počet poskytnutých miest/ hod./km v roku 2020: 2
6. Ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len"EON") za rok (spolu): 8,958.16 €

7.
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške 
platu a ostatných osobných vyrovnaní :

5,875.21 €

8.

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a 
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené 
zamestnávateľom: 

2,031.65 €

9. tuzemské cestovné náhrady: 0.00 €
10. výdavky na energie, vodu a komunikácie: 101.70 €

11. výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov:
194.10 €

12. dopravné: 0.00 €

13.
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej 
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov:

0.00 €

14.

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 čase a 
na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého 
druhu alebo porovnateľné veci:

0.00 €

15. výdavky na služby: 755.50 €

16.

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

0.00 €

17. odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku: 0.00 €
18. EON na 1. miesto/km/hod. 4,479.08 €

19. Celková výška bežných výdavkov za rok 2020: 8,958.16 €

20. Celková výška príjmov za rok 2020: 6,979.74 €
21. Celková výška poskytnutého FP MPSVaR v roku 2020: 3,482.02 €

Celková výška poskytnutého FP VÚC v roku 2020: 2,733.72 €
22. Celková výška príjmov z platenia úhrady v roku 2020: 764.00 €
23. Priemerná výška príjmov z platenia úhrady na 1. miesto/km/hod.: 31.83 €

Informácie je potrebné spracovať v súlade so zákonom 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 

Dátum a miesto vyhotovenia:
Pečiatka a podpis:


