
Prehľad čerpania poskytnutého finančného príspevku za rok 2017 – rozpis jednotlivých 

položiek 

 

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 2017 bol vyššie uvedenej organizácii poskytnutý finančný príspevok vo výške:  

                      26 750,10 EUR 

Čerpanie finančného príspevku v roku 2017 vo výške    26 750,16 EUR 

Rozdiel          -0,06    EUR 

  

 

Celkové výdavky predstavovali sumu:   32 644,15   EUR 

 

 

 

 

PRÍJEM: 

dotácia: 3x1410,- = 4230,- EUR 

   1x4686,72- = 4686,72 EUR 

   8x 2229,18,- = 17833,44 EUR 

SPOLU:           26750,16 EUR 

 

 

VÝDAVKY PREDSTAVUJÚ: 

1. Spotreba materiálu spolu: 2741,28 
- výpočtová technika: k zlepšeniu poskytovania služieb bolo potrebné vybaviť kontaktné  

miesta v Krompachoch a v Gelnici výpočtovou technikou (notebook HP 3 ks, laserová tlačiareň 1 

ks, záložný zdroj  1 ks+ potrebné príslušenstvo t.j.  externý disk, SSD disk, myš, toner, puzdra na 

notebooky) – Alza.sk s.r.o. Nákup troch počítačov odôvodňujeme tým, že 2 ks boli zakúpené pre 

dvoch poradcov v Gelnici a Krompachoch a jeden kus bol zakúpený pre štatutárneho zástupcu, 

ktorý je zároveň zodpovednou osobou pre výkon špecializovaného poradenstva :  v sume: 2 718,28 

EUR 

 kancelárske potreby –  xero papier, písacie potreby – firma P.Jenčík Krompachy: 23,-

EUR – vykryté dotáciou z UPSVaR Sp. Nová Ves 

 pracovná obuv – Obuv J.Filip Sp.Vlachy – výdavok dotovaný UPSVaR Sp.Nová Ves 

v sume: 36,90 EUR 

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:        9 971,46 EUR 
 nájomné celkom v sume: 1 656,12 EUR 

Krompachy – kancelária špecializované sociálne poradenstvo 

Nájomné a služby boli uhrádzané štvrťročne v sume 324,78 EUR za každý stvrťrok roku 

2017 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.( 324,78 EUR x 4 = 1 299,12 EUR) 

 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. (12x29,75 Eur = 357,0 EUR) 

 

- poplatky banky v sume:89,18 - EUR  

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

- poplatky banky a poštovné spolu predstavovali 178,18  EUR 

- z tejto sumy bola suma  EUR 89,18 vykrytá finančným príspevkom 

- telefóny,mobil.telef.,internet v sume: 411,08 EUR 

poplatky za mobilný telefon ORANGE a mobilný internet 2x v sume 387,18 EUR, platba za Web 

doménu v sume 23,90 EUR. 

 

-iné ostatné služby v sume: 7726,08 EUR tvoria: 

A/.Úhrada faktúr v počte 12x450,- EUR za poskytnuté služby štatutárneho zástupcu, ktorý je 

zároveň zodpovednou osobou špecializovaného sociálneho poradenstva v sume 5 400,-  

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. 

 

 

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 450,- 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 250,- 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.  1 250,- 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 2016 pre dvoch zamestnancov predstavovali sumu789,13 EUR. 

 

G/ Služba programu TechSoup Slovensko – nákup 3x Offis programu. O.Z Deti slnka oslovilo 

nadáciu Pontis n.o.  O poskytnutie programu 3x Offis. Pontis n.o. Obč.združenie vyhovela a tak 

sme ušetrili nemalé finančné prostriedky pri tomto nákupe. 

(firma Pontis n.o.) v sume: 115,23 EUR 

 

6.Mzdové náklady: 16 439,30 EUR za rok 2017 – na jedného zamestnanca na plný 

pracovný úväzok. 



Za druhého zamestnanca je v nákladoch rozdiel medzi celkovou cenou práce zamestnanca a CCP vo 

výške 588,11 EUR ktorá bola uhrádzaná  dotáciou z ÚPSVaR (Praxou k zamestnaniu), ktorá trvá od 

1.7.2017 do 31.03.2017. Keďže mzda zamestnanca bola vyššia ako dotovaná mzda rozdiel bol 

vykrytý príspevkom. 

Mzdové náklady tvorili: 

-mzdové náklady – tarif. , základný plat, náhrady,prílatky – 14 301,72 EUR z toho vykryté 

príspevkom  v sume 12 308,09 EUR 

-odmeny- 160,- EUR- vykryté príspevkom 

-zákonné sociálne poist. , zdr.poistenie, prídel do SF, náhrady PN – 5 004,39 EUR z toho vykryté 

príspevkom v sume 3 971,21 EUR. 

Priemerná mzda zamestnanca za rok 2017 bola 607,17 EUR/mesačne, čo činí iba 64 % z priemernej 

mzdy v národnom hospodárstve SR za rok 2017. 

 

Občianske združenie Deti slnka rok 2016 začínalo so stratou 591,44 EUR z roku 2015. Táto strata 

bola bola vykrytá prostriedkami štatutára t.j.  pôžičkou.Aj napriek veľkej snahe pôžička štatutára 

stále pretrváva aj v roku 2017. Výška pôžičky štatutára k 31.12.2017 je v sume 360,- EUR. 

 

 

 

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

 

V Spišských Vlachoch dňa: 9.01.2018 

 

Tel.: 0905 258909 

 

mail: kkatarinay@gmail.com 


