
PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

Druh poskytovanej sociálnej služby 

Forma poskytovanej sociálnej služby

Položky

Celkové EON 

sociálnej služby za 

rok

EON na mesiac 

na klienta podľa 

kapacity

a) mzdy, platy, a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške 

platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 921957,92 486,26

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálnej poistenie a 

povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné 

zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 308337,76 162,63

c) tuzemské cestovné náhrady 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 163209,23 86,08

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia  nových 

interiérov 323780,16 170,77

f) dopravné 3388,85 1,79

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorázovej 

údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijnách stavov 2082,94 1,10

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 ana dohodnutý účel veci toho 

istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby 68402,21 36,08

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, náhrady 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 6033,90 3,18

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 59985,49 31,64

EON náklady spolu 1857178,46 979,52

2020

Zariadenie pre seniorov

pobytová - ročná



PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

Druh poskytovanej sociálnej služby 

Forma poskytovanej sociálnej služby 

Položky

Celkové EON 

sociálnej služby za 

rok

EON na mesiac 

na klienta podľa 

kapacity

a) mzdy, platy, a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného 

predpisu 62 882,97 € 403,10 €

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálnej 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 20 980,08 € 134,49 €

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 14 100,72 € 90,39 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia  nových 

interiérov 1 135,00 € 7,28 €

f) dopravné 426,34 € 2,73 €

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijnách 

stavov 99,44 € 0,64 €

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 ana dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo 

porovnateľné veci 0,00 €

i) výdavky na služby 3 158,85 € 20,25 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 400,51 € 2,57 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 5 229,07 € 33,53 €

EON náklady spolu 108 412,98 € 694,96 €

2020

Zariadenie podporovaného bývania 

pobytová - ročná



PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

Druh poskytovanej sociálnej služby 

Forma poskytovanej sociálnej služby

Položky

Celkové EON 

sociálnej služby za 

rok

EON na mesiac 

na klienta podľa 

kapacity

a) mzdy, platy, a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške 

platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 146 486,22 € 508,63 €

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálnej poistenie 

a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné 

zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 48 659,19 € 168,96 €

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 € 0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 21 981,01 € 76,32 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia  nových 

interiérov 31 570,24 € 109,62 €

f) dopravné 1 852,10 € 6,43 €

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorázovej 

údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijnách stavov 76,39 € 0,27 €

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 ana dohodnutý účel veci 

toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00 € 0,00 €

i) výdavky na služby 12 448,84 € 43,23 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 1 122,11 € 3,90 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 5 140,09 € 17,85 €

EON náklady spolu 269 336,18 € 935,20 €

2020

Zariadenie opatrovateľskej služby 

pobytová - týždenná



PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

Druh poskytovanej sociálnej služby 

Forma poskytovanej sociálnej služby

Položky

Celkové EON 

sociálnej služby za 

rok

EON na mesiac 

na klienta podľa 

kapacity

a) mzdy, platy, a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného 

predpisu 206 131,92 € 715,74 €

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálnej 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 69 149,92 € 240,10 €

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 € 0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 14 384,17 € 49,95 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia  nových 

interiérov 43 702,38 € 151,74 €

f) dopravné 345,04 € 1,20 €

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijnách 

stavov 606,40 € 2,11 €

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 ana dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo 

porovnateľné veci 2 589,60 € 8,99 €

i) výdavky na služby 14 841,72 € 51,53 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 1 395,45 € 4,85 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov 2 731,18 € 9,48 €

EON náklady spolu 355 877,77 € 1 235,69 €

2020

Zariadenie opatrovateľskej služby 

pobytová - ročná  



PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

Druh poskytovanej sociálnej služby 

Forma poskytovanej sociálnej služby 

Položky

Celkové EON 

sociálnej služby za 

rok

EON na mesiac 

na klienta podľa 

kapacity

a) mzdy, platy, a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške 

platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 24 230,99 € 224,36 €

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálnej 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 8 049,31 € 74,53 €

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 € 0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 2 626,30 € 24,32 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia  nových 

interiérov 4 077,75 € 37,76 €

f) dopravné 63,46 € 0,59 €

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorázovej 

údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijnách stavov 0,00 € 0,00 €

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 ana 

dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00 € 0,00 €

i) výdavky na služby 1 226,02 € 11,35 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 186,84 € 1,73 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 246,90 € 2,29 €

EON náklady spolu 40 707,57 € 376,92 €

2020

Denný stacionár

ambulantná 



PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

Druh poskytovanej služby 

Forma 

Položky

Celkové EON 

sociálnej služby za 

rok

EON na mesiac 

na klienta podľa 

kapacity

a) mzdy, platy, a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného 

predpisu 48 347,03 € 143,89 €

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálnej 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 16 416,92 € 48,86 €

c) tuzemské cestovné náhrady 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 18 789,39 € 55,92 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia  nových 

interiérov 4 774,17 € 14,21 €

f) dopravné

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijnách 

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 aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu ana dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo 

porovnateľné veci 5 717,08 € 17,02 €

i) výdavky na služby 5 248,94 € 15,62 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 694,92 € 2,07 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 0,00 €

EON náklady spolu 99 988,45 € 297,58 €

2020

útulok

pobytová - ročná



PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

Druh poskytovanej sociálnej služby 

Forma poskytovanej sociálnej služby 

Položky

Celkové EON 

sociálnej služby za 

rok

EON na mesiac 

na jednotku 

poskytovanej 

služby

a) mzdy, platy, a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného 

predpisu 592 591,76 € 5,63 €

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálnej 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 221 799,77 € 2,11 €

c) tuzemské cestovné náhrady 197,50 € 0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 1 273,43 € 0,01 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia  nových 

interiérov 6 967,26 € 0,07 €

f) dopravné

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijnách 

stavov 20,18 € 0,00 €

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 ana 

dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

i) výdavky na služby 48 709,03 € 0,46 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 1 752,86 € 0,02 €

EON náklady spolu 873 311,77 € 8,30 €

2020

Opatrovateľská služba

terénna



PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

Druh poskytovanej sociálnej služby 

Forma poskytovanej sociálnej služby 

Položky

Celkové EON 

sociálnej služby za 

rok

EON na mesiac 

na jednotku 

poskytovanej 

služby

a) mzdy, platy, a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške 

platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 32 617,19 € 1,63 €

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálnej 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 10 627,85 € 0,53 €

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 948,51 € 0,05 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia  nových 

interiérov 666,36 € 0,03 €

f) dopravné 7 796,42 € 0,39 €

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorázovej 

údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijnách stavov 8,36 € 0,00 €

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 ana 

dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00 €

i) výdavky na služby 2 203,22 € 0,11 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 495,45 € 0,02 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 203,82 € 0,01 €

EON náklady spolu 55 567,17 € 2,78 €

2020

Prepravná služba 

terénna 



PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

Druh poskytovanej sociálnej služby 

Forma poskytovanej sociálnej služby 

Položky

Celkové EON 

sociálnej služby za 

rok

EON na mesiac 

na jednotku 

poskytovanej 

služby

a) mzdy, platy, a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného 

predpisu 15 344,30 € 0,86 €

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálnej 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 5 067,01 € 0,28 €

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 2 376,81 € 0,13 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia  nových 

interiérov 430,98 € 0,02 €

f) dopravné 0,00 €

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijnách 

stavov 1,44 € 0,00 €

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 ana 

dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00 €

i) výdavky na služby 49 572,36 € 2,77 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 156,86 € 0,01 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 1 577,28 € 0,09 €

EON náklady spolu 74 527,04 € 4,17 €

2020

Jedáleň

ambulantná, terénna



PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

Druh poskytovanej sociálnej služby 

Forma poskytovanej sociálnej služby 

Položky

Celkové EON 

sociálnej služby za 

rok

EON na mesiac 

na jednotku 

poskytovanej 

služby

a) mzdy, platy, a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného 

predpisu 2 322,79 € 4,27 €

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálnej 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 780,23 € 1,43 €

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 1 717,47 € 3,15 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia  nových 

interiérov 177,07 € 0,33 €

f) dopravné 0,00 €

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijnách 

stavov 181,94 € 0,33 €

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 ana dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo 

porovnateľné veci 0,00 €

i) výdavky na služby 186,37 € 0,34 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 15,94 € 0,03 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 553,48 € 1,02 €

EON náklady spolu 5 935,29 € 10,90 €

2020

Práčovňa

ambulantná



PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

Druh poskytovanej sociálnej služby 

Forma poskytovanej sociálnej služby 

Položky

Celkové EON 

sociálnej služby za 

rok

EON na mesiac 

na jednotku 

poskytovanej 

služby

a) mzdy, platy, a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške 

platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 1 056,22 € 5,87 €

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálnej poistenie 

a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné 

zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 346,44 € 1,92 €

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 620,73 € 3,45 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia  nových 

interiérov 19,07 € 0,11 €

f) dopravné 0,00 €

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorázovej 

údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijnách stavov 0,00 € 0,00 €

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 ana dohodnutý účel 

veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00 €

i) výdavky na služby 4 829,99 € 26,83 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00 € 0,00 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 0,00 €

EON náklady spolu 6 872,46 € 38,18 €

2020

Monitorovanie a signalizácia potreby 

pomoci

terénna



PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

Druh poskytovanej sociálnej služby 

Forma poskytovanej sociálnej služby 

Položky

Celkové EON 

sociálnej služby za 

rok

EON na mesiac 

na klienta podľa 

kapacity

a) mzdy, platy, a ostatné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného 

predpisu 215 914,75 € 246,48 €

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálnej 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 73 978,73 € 84,45 €

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 18 048,42 € 20,60 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia  nových 

interiérov 26 724,82 € 30,51 €

f) dopravné 60,66 € 0,07 €

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijnách 

stavov 283,00 € 0,32 €

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 ana dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo 

porovnateľné veci 0,00 €

i) výdavky na služby 5 574,95 € 6,36 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 1 012,28 € 1,16 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov 7 344,00 € 8,38 €

EON náklady spolu 348 941,61 € 398,34 €

2020

zariadenie starostlivosti o deti do troch 

rokov veku dieťaťa

ambulantná


