
1. CSS Radosť,n.o.

2. zariadenie pre seniorov

3. pobytová

4. 30

5.

6. 111,067.31

7. 39,015.97

5.60

5.60

9. 11,836.75

53,912.22

53,912.22

11. 0.00

497.04

497.04

39,600.00

39,600.00

14. 71,304.08

1,396.77

1,396.77

16. 0.00

17. 139,105.80

18. 328,635.74

19. 912.88

20. Priemerný príjem za soc. službu / jednotka výkonu 386.41

21. Prepočet EON na jednotka výkonu 912.88

22. 912.88

Pečiatka a podpis:

Nájomné za prenájom :

5) Zákon č. 595/2003 Z.z. o  dani  z  príjmov  v  znení  neskorších predpisov

Služby :

Bežné transfery :

10a. z  toho len na vreckové 3), odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnanca :

Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu 5) :

Celková výška prijatých úhrad za soc. službu v roku 2018:

Celková výška bežných výdavkov za rok 2018:

1) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná), alebo iná forma soc. služby

2) Uvedie sa priemerný prepočítaný  počet prijínateľov sociálnej služby za rok s presnosťou na dve desatinné miesta

 t.j. celkový počet dní poskytovanej starostlivosti za všetkých   klientov
3) Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
4) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta 

Priemerné skutočné výdavky /jednotka výkonu

Cestovné náhrady :  

3a. z toho :  Cestovné náhrady, okrem cestovných náhrad pri zahraničných 
pracovných cestách:  

Energie, voda a komunikácie:

Materiál :

Dátum a miesto vyhotovenia:   Prešov,14.01.2019

Mestský úrad v Prešove, Hlavná č.73, 080 01  Prešov

Počet jednotiek výkonu (hodín, km,  miest ...) poskytnutej služby:

10.

8.

EON  v roku 2018

13.

15.

Sociálna  služba-neverejný poskytovateľ

Cena za jednotku poskytovanej služby

Názov zariadenia :

Druh poskytovanej sociálnej služby:

Forma sociálnej služby:

8a. z toho: Nájomné za prenájom, okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych 
strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu : 

Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania :

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

12.

Dopravné : 

Rutinná a štandardná údržba :

7a. z toho : Rutinná a štandardná údržba, okrem jednorazovej údržby objektov alebo 
ich častí a riešenia havarijných stavov :

5a. z toho : Materiál, okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov :




