Ekonomicky oprávnených nákladov (EON) súvisiacich so sociálnou službou TENENET - Komunitné centrum (KC) Jánovce za rok 2019

Mená
odborných
pracovníkov

Pracovné zaradenie Ustanovený
týždenný
pracovný
čas na
pracovn ú
zmluvu

PhDr. Zuzana odborný pracovník
Aly KC
Mgr. Lucia Odborný garant KC
Fialeková
Katarína pracovník KC
Horváthová

Zaradenie v
stredisku
doteraz (ale
možnosť
preradiť podľa
potreby)

mzdy
(EON a)

odvody
(EON b)

Spolu
CCP

40 hod/ pre
KC 30 hod

KC

10572,80

40 hod/ pre
KC 30 hod

KC

4747,10

1661,48

6408,58

40 hod

KC

8862,22

3101,78

11964

3700,48 14273,28

32 645,9

NÁKLADY POSKYTOVATEĽ A SOCIÁLNEJ SLUŽBY v EUR
Celková výška skutočných bežných výdavkov

52 718,86

Z toho Mesačná výška priemerných skutočne
dosiahnutých bežných výdavkov

4 393,24

Ekonomicky oprávnené náklady podľ a odsekov 2 a 3 sú náklady poskytovateľ a sociálnej služby
na činnosti uvedené v § 16 až 18, ktoré tvoria v roku v EUR
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške
platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

21 219,81

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)

11 426,05

c) tuzemské cestovné náhrady
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
f) dopravné

4 075,40
210,00
5 711,40
0

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

3 434,00

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 aké sa v tom čase a na
tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu
alebo porovnateľné veci,

4 560,00

i) výdavky za služby

2 082,20

Ekonomicky oprávnené náklady podľ a odsekov 2 a 3 sú náklady poskytovateľ a sociálnej služby
na činnosti uvedené v § 16 až 18, ktoré tvoria v roku v EUR
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľ a osobitného
predpisu, odstupného, odchodného (náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca podľ a osobitného predpisu)

0,00

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných
predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako
účtovná jednotka; 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

0,00

SPOLU

V Jánovciach, …………………………….

52 718,86

…………………………………..
PhDr. Elena Kopcová, PhD.
štatutárna zástupkyňa
TENENET o.z.

