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Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia núdzového bývania pre rodiny s deťmi 

KOTVA – útulok za rok 2021organizačne začlenené do pôsobnosti Odboru sociálnych vecí - 

Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie Mestského úradu v Banskej Bystrici je vyhotovená 

v zmysle § 67a, zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov.  

Objekt slúžiaci na poskytovanie sociálnej služby - Zariadenia núdzového bývania pre rodiny 

s deťmi KOTVA – útulok, Mičinská cesta 4347/19A, 97401 Banská Bystrica je vo vlastníctve 

MBB a.s. Banská Bystrica a nájomný vzťah s Mestom Banská Bystrica je upravený nájomnou 

zmluvou č. 13/2010, to dňa 01.04.2010, na dobu neurčitú v znení zmien a doplnkov. 

 

1. Poskytované sociálne služby v Zariadení núdzového bývania pre 

rodiny s deťmi KOTVA – útulok 
 

V súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov, 

podľa § 26 sa v Zariadení núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA – útulok pre klientov 

 

poskytuje:  

• ubytovanie na dobu určitú, maximálne na 12 mesiacov, 

• sociálne poradenstvo, 

• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

• nevyhnutné ošatenie a obuv,  

• zabezpečuje rozvoj pracovných činností a pomoc pri pracovnom uplatnení 

 

      utvárajú podmienky na:   

• svojpomocnú prípravu stravy, 

• vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

• upratovanie,  

• pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

• záujmovú činnosť pre deti. 

 

Cieľovou skupinou sú rodiny alebo osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom/ deťmi, tehotné 

ženy po ukončenom 2. trimestri tehotenstva, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácií – nemajú 

zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať, s trvalým pobytom na 

území mesta Banská Bystrica minimálne posledných 5 rokov, resp. jeden člen rodiny posledné 

3 roky vykonáva na území mesta Banská Bystrica zárobkovú činnosť a pracovný pomer trvá 

aj počas podania žiadosti o sociálnu službu.  

 

Kapacita Zariadenia núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA - útulok je 28 lôžok.

  

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja 

pod názvom Zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA – útulok dňa 

01.10.2014. 

 

Poskytované sociálne služby sú orientované na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie rodín, 

ktoré sa ocitli bez prístrešia. Cieľom je aby deti mali možnosť vyrastať vo svojej biologickej 
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rodine. Prijímateľom sociálnej služby umožňujeme zapájať sa do aktivít podľa ich možností, 

schopností a záujmov. Rodinám poskytujeme priestor na sebarealizáciu, zvyšovanie 

samostatnosti a rozvoj osobnosti a tým prispievame k postupnej eliminácií patologických javov 

v správaní s úmyslom dosiahnutia najvyššieho možného stupňa všestranného rozvoja 

a osamostatnenia sa. V prípade nezvládnutia tohto procesu sa v súčinnosti so štátnou správou 

( ÚPSVaR – SPOaSK) nastavuje najlepší záujem dieťaťa v zmysle platnej legislatívy. 

 

V Zariadení núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA  - útulok, boli  v období od 

01.01.2021 do 31.12.2021 poskytované sociálne služby 8 rodinám s deťmi. Z toho trom 

osamelým matkám so šiestimi maloletými deťmi a piatim úplným rodinám, z toho 10 dospelých 

a 9 detí. Spolu 28 klientov, z toho 13 dospelých a 15 detí. 

 

1.1. Prehľad obsadenosti prijímateľmi pobytovej sociálnej služby v 

priebehu roku 2021 
 

Mesiac Počet klientov Využiteľnosť v % 

Január 10 35,71 

Február 12 43,00 

Marec 16 57,15 

Apríl 16 57,15 

Máj 16 57,15 

Jún 12 43,00 

Júl 17 60,71 

August 14 50,00 

September 14 50,00 

Október 17 60,71 

November 17 60,71 

December 19 67,90 

SPOLU 180 53,57 

 

Priemerný mesačný počet klientov v Zariadení núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA 

- útulok bol 15 klientov. Využiteľnosť zariadenia v roku 2021 predstavovala 53,57 %. 

 

1.2. Výška úhrady za poskytované sociálne služby 
 

Výška úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení núdzového bývania KOTVA - útulok 

je stanovená na základe VZN mesta Banská Bystrica č. 6/2022  o úhrade za sociálne služby 

poskytované mestom Banská Bystrica, v roku 2021 v zmysle VZN  č. 13/2020 o úhradách za 

sociálne služby poskytované v zariadeniach soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Banská Bystrica a to v stanovených sumách:  

 

 Prijímateľ sociálnej služby Výška úhrady/ 

mesačne 

1 Každá dospelá osoba do 6 mesiacov pobytu 20,00 € 

2 Každá dospelá osoba od 6 mesiacov pobytu 26,00 € 

3 Dieťa do troch rokov 8,00 € 

4 Dieťa od troch rokov do 18 rokov 20,00 € 

5 Dieťa s pravidelnou dochádzkou do školy, do predškolského alebo 

školského zariadenia 

12,00 € 



5 
 

2. Rozpočet Zariadenia núdzového bývania pre rodiny s deťmi 

KOTVA – útulok v roku 2021 
 

Rok 2021 Schválený Upravený Plnenie % plnenie 

Bežné výdavky 43 270,00 € 46 820,00 € 36 251,14 € 77,43 € 

Kapitálové výdavky 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Spolu plnenie 

rozpočtu 

43 270,00 € 46 820,00 € 36 251,14 € 77,43 € 

 

 

2.1. Celkové výdavky za rok 2021 
 

Por. 

č. 

Kalkulačná položka Celkové 

výdavky za 

rok 2021 

Výdavky 2021 

na 1 

klienta/mesiac 

Výdavky 

2021 na 

kapacitu SS 

 KOTVA - útulok  

1. Mzdové náklady 54 993,92 € 336,23 € 163,67 € 

2. Odvody do poisťovní 19 548,16 € 119,52 € 58,18 € 

3. Cestovné náhrady  0,00 € 0,00 € 

4.1. Energie 11 056,84 € 67,60 € 32,91 € 

4.3. Náklady na dod. vody 8 592,45 € 52,53 € 25,57 € 

4.4. Komunikácie (telef.pošta)  0,00 € 0,00 € 

5.1. Spotreba materiálu 3 504,04 € 21,42 € 10,43 € 

5.2. Nábytok, výp.technika, 

vybav.pr 

931,89 € 5,70 € 2,77 € 

5.4. Bielizeň, súč.odevov, obuv 236,08 € 1,44 € 0,70 € 

7. Údržba a opravy vyk. Dodávat. 419,62 € 2,57 € 1,25 € 

8. Nájomné 5 545,38 € 33,90 € 16,50 € 

9.1. Tvorba sociálneho fondu 740,60 4,53 € 2,20 € 

9.2. Stravovanie zamestnancov 3 695,84 € 22,60 € 11,00 € 

 Platby zamestnancov a zo SF -1 663,13 € -10,17 € -4,95 € 

9.3. Ostatné náklady 2 269,00 € 13,87 € 6,75 € 

 Dohody, príspevok na 

rekreácie 

363,48 € 2,22 € 1,08 € 

 SPOLU 110 234,17 € 673,97 € 328,08 € 

 

 

2.2 Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočné dosiahnuté 

príjmy z úhrad a ekonomický oprávnené náklady za poskytované 

sociálne služby v roku 2021 
 

• Priemerné bežné výdavky poskytovanej sociálnej služby na jedno miesto/mesiac za 

rok 2021 boli vo výške 328,08 €. 

• Čerpanie finančného príspevku z MPSVR v roku 2021  vo výške 67 599,90 €. 

• Priemerné príjmy z finančného príspevku z MPSVR  na jedno miesto/mesiac v roku 

2021 boli  vo výške 201,19 €. 
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• Dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2021  boli vo výške 2 

690,33 €. 

• Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu na jedno 

miesto/mesiac v roku 2021 boli vo výške 8,01 €. 

• Ekonomicky oprávnené náklady na sociálnu službu v Zariadení núdzového bývania pre 

rodiny s deťmi  Kotva - útulok vo výške  110 234,88 €. 

• Priemerné ekonomicky oprávnené náklady poskytovanej služby na jedno 

miesto/mesiac v roku 2021 boli vo výške 328,08 €. 

 

3. Stav a pohyb majetku a záväzkov za rok 2021 
 

Majetok  Stav k 31.12.2021 
Účtovný stav DHM1 -drobného dlhodobého 
hmotného majetku v obstarávacej cene 
vyššej ako 35,00 € do 650,00 € vrátane, 
ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako 
jeden rok  

11 491,26 € 

Účtovný stav DHM2- drobného dlhodobého 
majetku v obstarávacej cene od 651,00 € 
do 1 700,00 € vrátane, ktorého doba 
použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok k 
31.12.2021 vo výške 

7 313,13 € 

Účtovný stav dlhodobého majetku na účte 
22 k 31.12.2021 vo výške 

6362,09 € 

Inventúrny súpis pohľadávok k 31.12.2021 
vo výške 

236,91 € 

Novo zakúpený drobný dlhodobý majetok v 
obstarávacej cene do 650,00 € v roku 2021 
vo výške spolu 

1943,60 € 

Vyradený drobný dlhodobý majetok v 
obstarávacej cene do 650,00 € vrátane v 
roku 2021 vo výške 

993,56 € 

Vyradený drobný dlhodobý majetok v 
obstarávacej cene od 651,00 € v roku 2021 
vo výške 

849,20 € 

 

Ostatné vecné a obsahové plnenia nastavených intervencií v zariadení je zverejnené vo 

Výročnej správe o činnosti Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie za rok 2021 - zverejnenej 

na webovom sídle Mesta Banská Bystrica – www-banskabystrica.sk. 

  

 

 

 


