
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis. Volgogradská 5 Prešov 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v Centre sociálnych služieb Vita vitalis v zmysle zákona č. 
448/2008 z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č, 455/1991 Zb, o živnostenskom 
podnikaní v znaní naskorších pradpisov 

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis v súlade s   72 odst. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a) za 
predchádzajúci rozpočtový rok - 2020 

Druh sociálnej služby 

DSS 

DSS 

DSS 

ŠPZ 

V Prešove 19. 2. 2021 

EON mesačne na prijímateľa 
Forma poskytovanej soc. služby sociálnej služby v €  

pobytová celoročná 

pobytová týždenná 

ambulantná 

pobytová celoročná 

1110,87 

1072,80 

737,36 

1 226,60 

-.olqoqradská 5, O 

Mgr. Terézia Sisá vá 
riaditeľka CSS Vita vitalis 



Centrum sociálnych služieb Vita vitalis; Volgogradská 5; 080 01 Prešov 

Centrum sociálnych služieb Víta vitalis v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a) za 
predchádzajúci rozpočtový rok - 2019 v štruktúre podľa § 72 ods. S. 

Druh poskytovanej sociálnej služby 

Forma sociálnej služby 
Kapacita 

Mzdy, platy a ostatné osobn{vyrovnania vo 
výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných 
osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 
Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné 
na sociálne poistenie a povinné príspevky na 
starobné dôchodkové sporenie platené 
zamestnávateľom v rozsahu určenom zákonom 
Tuzemské cestovné náhrady 
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 
Výdavky na materiál okrem reprezentačného 
vybavenia nových interiérov 
Dopravné 
Výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu 
okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich 
častí a riešenia havarijných stavov 
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, alebo inej 
veci okrem dopravných prostriedkov, 
a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky, náradia a materiálu, najviac vo výške 
obvyklého nájomného 
Výdavky na služby 
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového 
podľa osobitného predpisu, odstupného, 
odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa 
osobného predpisu: 
Odpisy hmotného majetku a nehmotného 
majetku podľa účtovných predpisov: 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020/1 
prijímateľ sociálnej služby/mesiac: 

Domov 
sociálnych 

služieb 
Ambulantná 

Domov 
sociálnych 

služieb 
Pobytová 
týždenná 

do 40 miest do 40 miest 

Domov Šp9cializované 
sociálnych zariadenie 

služieb 
Po bytová Po bytová 
celoročná 

od 41 do 
100 miest 

celoročná 

do 40 miest 

390,95 565,48 573,67 636,57 

135,93 196,61 199,46 221,34 

0,00 0,00 0,04 0,04 
56,45 83,33 90,57 98,99 
63,64 93,95 102,11 111,60 

0,66 0,97 1,06 1,16 
13,20 19,48 21,18 23,15 

0,07 0,10 0,11 0,12 

29,93 44,19 48,02 52,49 
10,4 15,35 16,68 

36,13 53,34 57,97 63,35 

737,36 1072,80 1110,87 1226,60 

M r. Terézia Sisáková 
riaditeľka CSS Víta vitalis 
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