
Prehľad čerpania poskytnutého finančného príspevku za rok 2019 – 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 2019 bol vyššie uvedenej organizácii poskytnutý finančný príspevok vo výške:  

                      33 525,02 EUR 

Čerpanie finančného príspevku v roku 2019 vo výške    33 525,02 EUR 

Rozdiel           0,0           EUR 

  

 

Celkové výdavky predstavovali sumu:                                       36 429,37  EUR 

 

 

 

 

PRÍJEM: 

dotácia: 3x 2 775,15   =      8 325,45 EUR 

   1x 2 849,55   =      2 849,55 EUR 

   8x 2 793,75   =    22 350,00 EUR 

   1x  0,02         =             0,02 EUR 

SPOLU:             33 525,02 EUR 

 

 

VÝDAVKY PREDSTAVUJÚ: 

1. Spotreba materiálu spolu: 0 EUR 
 

 

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

Zo zdrojov VÚC bolo čerpané: 285,60 EUR 

Z vlastných zdrojov (pôžička štatutára) použité: 142,80 EUR 

 

5. Ostatné služby spolu: 6 260,51 EUR 
 nájomné celkom v sume: 1 676,74 EUR 

 a) Krompachy – kancelária špecializované sociálne poradenstvo 

     Nájomné a služby boli uhrádzané štvrťročne v sume 1.Q 2019 – 328,24 EUR, 2.Q- 4.Q 2019 

3 x 330,50 EUR,  – s p o l u   1 319,74 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. 

Časť nákladov nájomné bola vykrytá: 

 darmi: Medrea s.r.o. Krompachy 50,- Eur a KOGYN s.r.o. Krompachy v sume  20,- EUR – 

spolu 70, EUR 

 vlastné zdroje (pôžička štatutára) : 588,74 EUR 

Celková suma hradená fianančným príspevkom VÚC je vo výške 661,- EUR. 

 

 



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. 

 zo zdrojov VÚC bolo čerpané: 269,95 EUR 

 vlastné zdroje (pôžička štatutára): 87,05 EUR 

 

 

 c) poplatky banky v sume:172,50 - EUR  

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

 poplatky banky a poštovné spolu predstavovali 172,50  EUR. 

 zo zdrojov VÚC bolo čerpané : 107,- EUR 

 vlastné zdroje (pôžička štatutára): 65,50 EUR 

 

 

d) telefóny,mobil.telef.,internet v sume: 641,22 EUR 

poplatky za mobilný telefon ORANGE a mobilný internet  sume  617,32 EUR, platba za Web 

doménu v sume 23,90 EUR. 

 zo zdrojov VÚC bolo čerpané za Web doménu : 23,90 EUR 

 zo zdrojov VÚC bolo čerpané za telefón: 451,13 EUR 

 vlastné zdroje za telefón: 166,19 EUR 

 

-iné ostatné služby v sume: 3 770,05 EUR tvoria: 

A/.Likvidácia odpadu v sume: 14,30 EUR 

(rozhodnutie č. 22016904460 Mesto Krompachy) Výdavok bol vykrytý preplatkom z roku 2013. 

Prostriedky z VÚC neboli na likvidáciu odpadu čerpané. 

 

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

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

 zo zdrojov VÚC bolo čerpané: 960,- EUR 

 vlastné zdroje: 840,- EUR 

 

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

poisťovňa,a.s. - 100,- EUR – ročne. 

 

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

 

E/.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 2019 pre dvoch zamestnancov predstavovali sumu 973,71 EUR. 

 zo zdrojov VÚC čerpané: 529,94 EUR 

 vlastné zdroje: 443,77 EUR 

 

F/ 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 

12 x 42,- EUR t.j.  504,- EUR 

 zo zdrojov VÚC bolo čerpané: 336,- EUR 

 vlastné zdroje (pôžička štatutára): 168,- EUR 



 

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

   v sume 18,- EUR – kryté vlastnými zdrojmi. 

 

 

G/Overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2018  -  audit spoločnosťou PROFI Audit, s.r.o. 

Spišská Nová Ves – faktúra VFA 1902 v sume 300,- EUR 

- náklad krytý vlastnými zdrojmi 

 

H/Úroky na účte zaplatené č.ú. SK2411000000002928869191 – 0,04 EUR 

 

 

6.Mzdové náklady: 29 740,46 EUR za rok 2019  

Mzdové náklady pre dvoch zamestnancov v roku 2019 

 mzdové náklady   22 285,62 EUR 

 zákonné sociálne a zdravotné poistenie  7 351,- EUR 

 tvorba sociálneho fondu  103,84 EUR  

 

Výsledná suma mzdových nákladov, ktoré boli kryté zo zdrojov VÚC je 29 740,46 EUR. 

 

Priemerná mesačná mzda  za rok 2019 činila 928,56  EUR čo nedosahuje priemernú mzdu v danom 

odvetví. 

Pôžička štatutára z roku 2018 bola k 1.1.2019 v sume 429,08 EUR. 

 Aj napriek veľkej snahe pôžička štatutára stále pretrváva aj v roku 2019. Výška pôžičky štatutára k 

31.12.2019 je v sume 2 793,56 EUR. 

 

 

 

 

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

 

V Spišských Vlachoch dňa: 7.01.2020 

 

Tel.: 0905 258909 

 

mail: kkatarinay@gmail.com 


