
Prehľad čerpania poskytnutého finančného príspevku za rok 2018 – komentár 

 

Názov organizácie: Občianske združenie Deti slnka 

Sídlo:            Železničná 71, 053 61 Spišské Vlachy 

IČO:            45006199 

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. č.ú. 2928869191/1100 

 
 

V roku 2018 bol vyššie uvedenej organizácii poskytnutý finančný príspevok vo výške:  

                      33 037,48 EUR 

Čerpanie finančného príspevku v roku 2018 vo výške    33 037,48 EUR 

Rozdiel           0,0           EUR 

  

 

Celkové výdavky predstavovali sumu:                                       39 098,75  EUR 

 

 

 

 

PRÍJEM: 

dotácia: 3x1 783,33   =      5 349,99 EUR 

   1x5 662,53   =      5 662,53 EUR 

   8x2 753,12   =    22 024,96 EUR 

SPOLU:             33 037,48 EUR 

 

 

VÝDAVKY PREDSTAVUJÚ: 

1. Spotreba materiálu spolu: 59,89 EUR 
 kancelárske potreby –  xero papier – firma P.Jenčík Krompachy:  

14,89 EUR – vykryté dotáciou z UPSVaR Sp. Nová Ves 

 pracovná obuv – Obuv J.Filip Sp.Vlachy – 45,00 EUR, výdavok dotovaný UPSVaR 

Sp.Nová Ves 

 

2. Spotreba energie: 428,40 EUR 
Služby spojené s užívaním priestorov Gelnica – 12 x 35,70 EUR (Správa domov Gelnica, s.r.o.) 

 

5. Ostatné služby spolu: 11 936,32 EUR 
 nájomné celkom v sume: 1 661,95 EUR 

 a) Krompachy – kancelária špecializované sociálne poradenstvo 

     Nájomné a služby boli uhrádzané štvrťročne v sume 1.Q 2018 – 324,78 EUR, 2.Q a 3.Q 2018 

2 x 326,72 EUR, 3.Q. 2018 326,73 EUR – s p o l u   1 304,95 EUR 

 na základe nájomnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená so spoločnosťou Slovenská pošta,a.s. 

Partizánska cesta 9, Banská Bystrica – za prenájom nebytových priestorov v budove pošty v meste  

Krompachy. 

b)Gelnica  - kancelária  špecializované sociálne poradenstvo 

   Nájomné a služby boli uhrádzané mesačne v sume 29,75 EUR na základe nájomnej zmluvy 

s mestom Gelnica a Správou domov Gelnica, s.r.o.    s p o l u    357,00 EUR. 

 

 

 

 



 

     - poplatky banky v sume:186,96 - EUR  

(mesačné poplatky za vedenie účtu v Tatra banke a.s.2928869191 a č.u.2947013719) 

- poplatky banky a poštovné spolu predstavovali 186,96  EUR 

- suma   186,96 EUR  vykrytá finančným príspevkom VÚC 

 

 

- telefóny,mobil.telef.,internet v sume: 628,42 EUR 

poplatky za mobilný telefon ORANGE a mobilný internet 2x v sume 302,26 t.j. 604,52 EUR, 

platba za Web doménu v sume 23,90 EUR. 

 

-iné ostatné služby v sume: 9 458,99 EUR tvoria: 

A/.Úhrada faktúr v počte 12x500,- EUR za poskytnuté služby štatutárneho zástupcu, ktorý je 

zároveň zodpovednou osobou špecializovaného sociálneho poradenstva v sume 6 000,-EUR  

Fakturované služby boli poskytované na základe kontraktu  medzi Občianskym združením Deti 

slnka a Mgr. K. Kotradyovou,PhD IČO: 43422462, DIČ: 1032598061, trvale bytom Železničná 

997/71, Spišské Vlachy. 

- časť v sume 50,- EUR bolo vykryté darom darcu p. Marek Trávniček Horný Smokovec 35 

 

Štatutárnym zástupcom boli vykonávané nevyhnutné činnosti spojené s chodom dvoch poradní: 

špecializovaného sociálneho poradenstva v Krompachoch a Gelnici. Mesačná odmena štatuárneho 

zástupcu, ktorý je zároveň zodpovednou osobou činí 500,- EUR, čo je celková cena práce. Z tejto 

sumy si štatutár odvádza sám odvody a zdaňuje si tento príjem sám.Po odrátaní všetkých povinných 

odvodov je táto odmena vo výške cca 280,- EUR 

 

 

B/.Likvidácia odpadu v sume: 11,72 EUR 

(rozhodnutie č. 2123500249 Mesto Krompachy) 

 

C/.Spracovanie účtovných dokladov firmou EDAMS, s.r.o. Krompachy –  

na základe zmluvy o vedení účtovníctva a spracovanie miezd.  1 800,- EUR 

 

D/.Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu pri výkone povolania – Allianz - Slovenská 

poisťovňa,a.s. - 100,- EUR – ročne. 

 

E/.Zdravotný dohľad a BOZP  a PO – 60,- EUR ročne. (Valerián Buc-SAFETY Krompachy) 

 

F/.Zákonné sociálne náklady – poskytovanie stravných lístkov zamestnancom  

Zamestnancovi v poradni Gelnica, bola strava poskytovaná na základe faktúry jedálne O. Keruľová. 

Zamestnancovi v poradni Krompachy na základe potvrdenia od lekára o ochorení pri ktorom  je 

potrebná diéta a preto zamestnávateľ poskytoval finančný príspevok na stravu, ktorú si zamestnanec 

zabezpečoval sám (§152 ods.6 ZP) 

Celkové náklady na stravu za rok 2018 pre dvoch zamestnancov predstavovali sumu 957,93 EUR. 

 

G/ Na základe zmluvy č. ZO/201728432 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri 

ochrane osobných údajov dotknutých osôb s firmou osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice – mesačný 

poplatok 

9 x 42,- EUR t.j.  378,- EUR 

 

H/Odmena notára – JUDr. Ľ.Ondov, Sp. Nová Ves – spísanie notárskej zápisnice – príjemca 2 %  zo 

zaplatenej dane  - 63,- EUR 

 



I/ Zakúpenie antivírusového programu – firma Avangate  na jeden rok v sume 34,99 EUR 

 

 

J/Uverejnenie príspevku v Krompašskom spravodaji vo veľkosti ¼ A4 – faktúra Mesto Krompachy 

   v sume 18,- EUR 

 

K/Faktúra za služby –  výmena ventilátora na PC  

    v sume 35,35 EUR 

 

 

 

6.Mzdové náklady: 26 674,14 EUR za rok 2018 –  za všetkých zamestnancov spolu s 

odvodami do sociálnej a zdravotnej poisťovne a sociálneho fondu 

V roku 2018 boli na mzdy čerpané prostriedky z dotácií z ÚPSVaR Spišská Nová Ves: § 54 Praxou 

k zamestnaniu a dotácia Ľudské zdroje CHP. 

- dotácia §54 Praxou k zamestnaniu trvala do konca marca 2018 – CCP zamestnanca na túto dotáciu 

   bola vo výške 11 700,75 EUR – krytie cez dotáciu z ÚPSVaR  vo výške 3 381,61 EUR – zvyšok v    

sume   8 319,14 EUR bolo vykryté finančnými prostriedkami z VÚC. 

 dotácia Ľudské zdroje CHP – uplatnená za 1.Q 2018 – CCP zamestnanca na túto dotáciu 

bola vo výške  3 178,08 EUR – krytie cez dotáciu z ÚPSVaR vo výške 2162,97 EUR – 

zvyšok v sume 1 015,11 EUR bolo vykryté finančnými prostriedkami z VÚC. 

 mzdy boli ešte vykryté sumou preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 

2017 v sume 406,80 EUR 

 

Výsledná suma mzdových nákladov, ktoré boli kryté zo zdrojov VÚC je 20 722,76 EUR. 

Výsledná suma mzdových nákladov, ktoré boli kryté z iných zdrojov a dotácii je 5 951,38 EUR. 

Priemerná mesačná mzda  za rok 2018 činila 822,- EUR čo nedosahuje priemernú mzdu v danom 

odvetví. 

Pôžička štatutára z roku 2017 bola k 1.1.2018 v sume 360,- EUR. 

 Aj napriek veľkej snahe pôžička štatutára stále pretrváva aj v roku 2018. Výška pôžičky štatutára k 

31.12.2018 je v sume 429,68,- EUR. 

 

 

 

 

Vyhotovila: Mgr. Katarína Kotradyová PhD – predseda Občianskeho združenia Deti slnka 

 

V Spišských Vlachoch dňa: 4.01.2019 

 

Tel.: 0905 258909 

 

mail: kkatarinay@gmail.com 


