
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

     

 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 20 Bratislava 
(ďalej len „zriaďovateľ“) je zriaďovateľom dvoch zariadení starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa na Čajkovského 5 a Hollého 9. 
 

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách uplatnené za rok 2017 

 
Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 zákona tvoria 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných 
osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu1),  

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na 
starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a), 

c) tuzemské cestovné náhrady,  
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie,  
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,  
f) dopravné,  
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí 

a riešenia havarijných stavov,  
h) 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 
ké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý äúčel veci toho istého druhu 
alebo porovnateľné veci,  

i) výdavky na služby,  
j) výdavky na bežné  transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu2), odstupného, 

odchodného náhrady príjmu pri dočasnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu3) 
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ 

sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka4), odpis hmotného majetku, ktorým sú 
novoobstarané stavby,  byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb 
v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, 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.  

 
 

1) zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2) zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 
3) zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,  
4) zákon č. 431/2002 Z. z.  v znení neskorších predpisov 

 
 
 
 

  

Čajkovského 2 Hollého 9 

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 125 543,29 € 71 361,44 € 

poistné na VZP, SP, SDS,  45 954,92 € 22 262,69 € 

tuzemské cestovné náhrady 265,20 € 0,00 € 

energia, voda a komunikácie 12 171,44 € 1 673,43 € 

materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

24 667,51 € 13 633,67 € 

prenájom nehnuteľnosti alebo strojov 0,00 € 0,00 € 

služby 15 340,08 € 9 707,84 € 

bežné transfery 4 323,19 € 1 943,06 € 

odpisy  hmotného a nehmotného majetku 0,00 € 160,08 

spolu 228 265,63 € 120 742,21 € 

 
 



 
 
 

  Čajkovského 2 Hollého 9 Priemer EON 

Kapacita zariadenia sociálnych služieb 45 25 70 

Ekonomicky oprávnené náklady na službu na 1 rok      228 265,63 €     120 742,21 €     349 007,84 €  

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa 
sociálnej služby na 1 rok 

         5 072,57 €         4 829,69 €         4 985,83 €  

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa 
sociálnej služby na 1 mesiac 

             422,71 €             402,47 €             415,49 €  

 
 
V Bratislave 26.februára 2018 
 
 
 

 RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 
 vedúci oddelenia sociálnych vecí 

 
 
 


