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1. SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB

Názov poskytovateľa

Zariadenie pre seniorov

Sídlo

Ul. Fraňa Kráľa 2688/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO

42 372 984

DIČ

2024154671

Právna forma

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca

Mgr. Zuzana Kubrická

Zápis poskytovateľa do registra

4.9.2014 / ZPS
8.6.2016 / PS

Miesto poskytovania sociálnych služieb

Ul. Fraňa Kráľa 2688/4, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom/ZPS
Mesto Nové Mesto nad Váhom / PS

Forma sociálnej služby
Predmet činnosti

Kapacita zariadenia
Dátum začatia poskytovania sociálnej
služby

Pobytová – celoročná / ZPS
Terénna / PS
V zariadení pre seniorov sa poskytuje:
- sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek jej stupeň odkázanosti je najmenej
IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a poskytovanie tejto služby potrebuje z iných
vážnych dôvodov,
- prepravná služba fyzickej osobe, ktorá je s ťažkým
zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlo, alebo
fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom
s obmedzenou schopnosťou orientácie, alebo
starobnému dôchodcovi nad 70 rokov.
92
1.1.2015 / ZPS
1.7.2016 / PS
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2. PERSONÁLNE
PODMIENKY,
ORGANIZAČNÁ
POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ŠTRUKTÚRA

V roku 2016 v zariadení pracovalo 47 zamestnancov. Organizácia je rozčlenená na 2 úseky, ktoré riadia
vedúci úsekov. Vzťahy a väzby medzi jednotlivými úsekmi sú upravené v interných predpisoch a nižšie
uvedenej organizačnej štruktúre organizácie.

Riaditeľka
Ekonomicko-prevádzkový úsek 20,5
vedúca ekonomicko-prevádzkového
úseku 1

vedúca sociálno-zdravotného úseku 1

vodič, údržbár 1

sociálna pracovníčka 2

hospodár 1
účtovníčka 1
vodič prepravnej služby 1

ambulantná zdravotná sestra 1

Stravovacia
prevádzka
vedúca
stravovacej
prevádzky 1

Sociálno-zdravotný úsek 24,5

Fyzioterapeut 1
zdravotná sestra (brat) 2
zdravotný asistent 3

kuchárka 3
pomocná
kuchárka 2

opatrovateľka 14,5

upratovačka 6
pračka 2
informátor 2,5

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy a v priebehu
zamestnania si naďalej dopĺňajú a zvyšujú svoje vzdelanie. Zamestnanci prechádzajú rozličnými
školeniami v závislosti od aktuálnych potrieb organizácie a legislatívnych zmien. Organizácia
pravidelne vykonáva školenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO, CO a rôzne odborné školenia.
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Prehľad absolvovaných školení a seminárov v roku 2016:
Názov

Počet zúčastnených
zamestnancov

1. Vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach územnej
samosprávy po 1. januári 2016

2

2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej
osoby zo závislej činnosti za rok 2016

1

3. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové
a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku
2016
4. Finančné výkazy (obce, mestá a ich RO, PO) – zmeny od
1.1.2016

1

5. Správa registratúry a archivácia dokumentov

1

6. Profesný rast zamestnancov obcí a ich rozpočtových
organizácií

1

7. Personalistika a mzdová účtovníčka rok 2016

1

8. Aktuálne otázky v sociálnej oblasti – celoslovenský
seminár

2

9. Mzdová účtovníčka na začiatku IV. kvartálu roku 2016

1

10. Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových
organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2016

1

11. Konferencia URBIS MADE s.r.o., Banská Bystrica

1

12. Teória sociálnej práce – perspektívy a ich uplatnenie
v praxi súčasnej doby

3

13. Kurz komunikácie a práce s klientom

1

všetci zamestnanci ZPS
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3. ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Zariadenie má určenú kapacitu pre poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby pre 92
prijímateľov.

V roku 2016 bolo v zariadení prijatých 22 žiadateľov o zabezpečenie poskytovania

sociálnej služby. 3 prijímateľom sa skončila poskytovať sociálna služba na vlastnú žiadosť a 19
prijímatelia zomreli.

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2016 podľa veku, pohlavia, mobility a stupňa
odkázanosti:
Tab. 1 Štruktúra prijímateľov podľa veku

vekové rozpätie

Počet

75 – 79
80 – 84
85 – 89
Nad 90

16
25
28
11

Tab. 2 Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia

pohlavie

Počet

ženy
Muži

74
18

Tab. 3 Štruktúra prijímateľov podľa mobility

Mobilita

Počet

mobilní
Čiastočne imobilní
Imobilní

44
38
10

Tab. 3 Štruktúra prijímateľov podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu

Mobilita
I. – III. (IVD)
IV.
V.
VI.

Počet
7
36
22
27

V poradovníku čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby bolo k 31.12.2016
evidovaných 46 žiadostí, z toho 35 žien, 11 mužov.
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4. POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽBY
I. Zariadenie pre seniorov
V ZPS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej
osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných
vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje


Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby:
Prijímateľom sa poskytuje kvalitná nepretržitá starostlivosť pri všetkých činnostiach, pri
ktorých si vyžadujú pomoc inej fyzickej osoby podľa stupňa odkázanosti a podľa zoznamu
úkonov sebaobsluhy, zoznamu úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznamu základných
sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej osoby podľa rozsahu
určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Personál zdravotného úseku poskytuje
pomoc prijímateľom najmä pri: osobnej hygiene, kúpeli, obliekaní, stravovaní a pitnom režime,
zmene polohy, pohybe, orientácii v prostredí, dodržiavaní liečebného režimu a vykonáva
dohľad nad uvedenými činnosťami.



Sociálne poradenstvo:
Poradenstvo zabezpečujú sociálne pracovníčky a riaditeľka ZPS. Cieľovou skupinou sú najmä
prijímatelia sociálnej služby umiestnení v zariadení, ich príbuzní a potencionálni záujemcovia
o poskytovanie sociálnej služby v zariadení. Poradenstvo je poskytované individuálne
a skupinové. Informácie sa podávajú prevažne osobne, telefonicky, alebo písomne.



Sociálna rehabilitácia:
je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, na aktivizovanie
schopností a posilňovaní návykov pri sebaobsluhe. V rámci sociálnej rehabilitácie má
prijímateľ nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo najväčšej sebestačnosti
s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie (sebaobsluha, jemná a hrubá motorika, tréning
pamäti, pracovná terapia, zmyslová terapia estetická terapia, nácvik reči a komunikácie).
Sociálnu rehabilitáciu zabezpečuje počas celého dňa personál sociálno-zdravotného úseku.



Ubytovanie:
je poskytované v jedno a dvojlôžkových izbách, ktoré tvoria bunkový systém. Súčasťou každej
obytnej bunky je kúpeľňa a WC. Izby sú vybavené štandardným nábytkom, ktorý spĺňa
požiadavky na ubytovacie zariadenia. Každé poschodie je vybavené kuchyňou pre prijímateľov
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na prípravu kávy, čaju, zohriatie jedla v mikrovlnnej rúre a uskladnenie potravín v chladničke.
Súčasťou každého podlažia je kúpeľňa s WC prispôsobená pre ťažko mobilných a imobilných
prijímateľov. V spoločenskej miestnosti je umiestnená bohatá knižnica a televízia, ktorá je
taktiež v hobby miestnosti na 3. a 4. nadzemnom podlaží. Prijímatelia majú možnosť v rámci
nadštandardnej služby používať na izbe vlastný televízny prijímač, rádio, minichladničku,
prípadne iné malé spotrebiče. Prijímatelia majú možnosť po dohode s vedením zariadenia
priniesť si so sebou drobné spomienkové a dekoračné predmety (fotografie, sošky a pod.).


Stravovanie:
je zabezpečované vo vlastnej kuchyni ZPS, je poskytované v súlade so zásadami zdravej
výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa. Strava sa pripravuje podľa
jedálneho lístka (pre racionálnu, neslanú, diabetickú a šetriacu stravu) zostaveného vedúcou
kuchyne a schváleného stravovacou komisiou. Členmi stravovacej komisie sú aj zástupcovia
prijímateľov. Celodenná strava sa skladá z 5-6 jedál – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera
a pri diabetickej strave druhá večera. Strava sa prioritne konzumuje v jedálni. Imobilným
prijímateľom je jedlo podávané na izby.



Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva:
sa poskytuje v rámci obslužných činností, ktoré sa riadia prevádzkovým poriadkom zariadenia.
Priebežné upratovanie a dezinfekcia sa vykonáva každý pracovný deň, dôkladné upratovanie
sa vykonáva jedenkrát týždenne podľa čistiaceho a dezinfekčného programu. O posteľnú
bielizeň a osobné šatstvo prijímateľov sa staráme priamo v našom zariadení, kde máme
zriadenú práčovňu, vybavenú profesionálnymi pračkami a sušičkami. Samozrejmosťou je
bežná údržba šatstva a bielizne (rôzne drobné opravy, šitie...) v závislosti od potreby
prijímateľa.

V zariadení pre seniorov sa v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách utvárajú
podmienky na


Úschovu cenných vecí:

Cenné veci

prijímateľov sú na požiadanie prijímateľa uschované na základe Zmluvy o úschove

v zmysle občianskeho zákonníka, o ktorých sa vedie evidencia.
V zariadení pre seniorov sa v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zabezpečuje:


Ošetrovateľská starostlivosť:
je vykonávaná prostredníctvom všeobecných, odborných lekárov a agentúrou domácej
ošetrovateľskej starostlivosti. Prijímateľom zostáva zachovaná slobodná voľba lekára.
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Komplexnú 24 – hodinovú opatrovateľskú starostlivosť vykonáva odborne vzdelaný zdravotný
a ďalší personál zariadenia, ktorý vykonáva najmä dozor nad liekmi a ich podávanie podľa
ordinácie lekára, podávanie injekcií, ošetrenie rán, dekubitov, sledovanie fyziologických
hodnôt, hodnôt cukru v krvi, objednanie k odborným lekárom,

zabezpečenie liekov,

kompenzačných pomôcok, zdravotných pomôcok a ich doručenie.


Záujmová činnosť:
obsahuje zábavnú aj terapeutickú časť a je zameraná najmä na rozvoj telesných, psychických
a sociálnych zručností ako aj na podporu tvorivej činnosti. Vychádza z potrieb záujmu
prijímateľov a sú ponúkané denne v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Prijímateľ má
právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách a právo výberu z ich ponuky.

Poskytované programy a aktivity:
Rehabilitácia, Arteterapia, Biblioterapia, Ergoterapia, Reminiscenčná terapia, Tréning pamäti,
Duchovná činnosť, Záujmová činnosť (V rámci záujmovej činnosti je niekoľko krúžkov a pravidelných
spoločných aktivít: spevácky súbor, sledovanie filmov, hranie spoločenských hier , a pod.)

PODUJATIA V ROKU 2016
Február
Fašiangová zábava
V stredu 3. februára 2016 sa v zariadení konala fašiangová zábava. K príjemnej atmosfére prispeli naši
priatelia z Centra sociálnych služieb svojim divadelným vystúpením, spevom a tancom. Do tanca hrala
hudobná skupina Old boys. V ponuke bolo aj tradičné občerstvenie – zabíjačka a šišky.

Marec
Oslava Medzinárodného dňa žien
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme pripravili kultúrne podujatie, ktorým sme vyjadrili
poďakovanie a úctu všetkým ženám v zariadení. V programe vystúpili pásmom ľudových piesní
a tancov deti z MŠ J. Kollára z Nového Mesta nad Váhom.
Mary Kay
Pre seniorky nášho zariadenia sme pripravili v spolupráci s reprezentantkou Mary Kay - Ivetkou
Skrúcanou príjemné dopoludnie, ktorá ich profesionálne upravila a poradila im ako sa strať o pleť v
zrelom veku. Aj v tento deň sa potvrdilo, že „ každá žena je krásna, a to platí v každom veku.“
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Apríl
Voľba rady obyvateľov
Rade obyvateľov skončilo jednoročné obdobie funkčnosti a 20. apríla si obyvatelia opätovne zvolili
troch členov, ktorí ich budú zastupovať a spolupodieľať sa podľa svojich síl a schopností na
organizovaní spoločenského života v zariadení.
Skrášľovanie záhrady zariadenia
Prvé teplé slnečné lúče sme využili aj na upratovanie altánku a dvora v areáli zariadenia, a spoločne
s obyvateľmi sme si okolie zariadenia skrášlili výsadbu kvetov.
Máj
Zdobenie mája
V záhrade zariadenia za prítomnosti obyvateľov a zamestnancov sa konalo slávnostné „ozdobenie“
mája. V minulom roku zasadený stromček je pre obyvateľov symbolikou májových udalostí a zároveň
skrášľuje okolie zariadenie.
Deň matiek - Majáles
V stredu 11 mája 2016 sme si uctili matky a babičky v našom zariadení pripraveným programom,
v ktorom účinkoval spevácky zbor PRAMEŇ nášho zariadenia a detský tanečný a spevácky súbor
ČAKANKA. Na záver vystupujúce deti rozdali všetkým mamám milé darčeky. Po slávnostnej časti sme
sa vďaka sponzorom preniesli do druhej časti oslavy plnej dobrej zábavy, spevu a tanca, o ktorú sa
postarala hudobná skupina HOLEŠKA z Vrbového. K výbornej atmosfére prispelo aj malé pohostenie.
Jún
Letný turnaj v spoločensko-športových hrách
V stredu 8.6.2016 sa počas celého dopoludnia konal II. Ročník letného športového turnaja. Naše
zariadenie si zmeralo sily s Centrom sociálnych služieb. Súťažilo sa v 6-tich disciplínach. Priateľská
atmosféra v spojitosti so súťažným duchom zanechala dobrý pocit vo všetkých zúčastnených.
Prechádzka mestom
Jedno letné dopoludnie strávili naši seniori príjemnou prechádzkou po Novomestskom námestí. Malé
zastavenie v cukrárni na zmrzlinu padlo ako príjemné osvieženie sprevádzané dobrou debatou
a príjemnou náladou.
Deň otcov
Deň otcov sme si pripomenuli aj s našimi seniormi. Vyjadrili sme svoju úctu a vďaku všetkým otcom
i starým otcom. Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie detí z MŠ Kollárova, ktoré všetkých potešili
nádherným programom.
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August
Posedenie v Novomestskom parku
V jeden letný utorok sme sa vybrali na prechádzku do Parku J. M. Hurbana. V miestnej kaviarni sme si
posedeli a vychutnali kávičku aj koláčik s veselou náladou v príjemne strávenej spoločnosti.

September
Rozlúčka s letom
V stredu 7.9. sme využili krásne slnečné popoludnie na symbolickú rozlúčku s letom. Pre našich
seniorov sme pripravili grilovačku sprevádzanú hudobnou skupinou

"Old boys", ktorú sme si

spríjemnili súťažením v rôznych disciplínach, pri ktorých nechýbala dobrá zábava.
Novomestský jarmok – Prezentácia výrobkov seniorov zo ZPS
V piatok 16.9.2016 sme naše zariadenie prezentovali na Novomestského jarmoku výrobkami našich
seniorov. Ručne vyrábanými hračkami našich seniorov sme získali veľký obdiv, ale aj úctu a podporu
pri ďalšej tvorivej práci.
Október
Súťaž o najkrajšiu dyňu
K jesennej pestrofarebnej výzdobe nášho zariadenia prispeli aj naši súťaživí seniori. V pondelok
3.októbra sa zapojili do súťaže o najkrajšie vyrezanú a namaľovanú dyňu. Výsledkom boli nielen
zaujímavé dekorácie, ale najmä príjemný pocit z dobrej práce.
Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším sme si pripomenuli aj v našom v zariadení. Pre klientov bol pripravený bohatý
kultúrny program v podaní detí zo ZŠ Odborárska v Novom Meste nad Váhom, ktorí si okrem pekného
vystúpenia pripravili pre našich seniorov aj malý darček. Po nich sa piesňami i hovoreným slovom
predstavila spevácka skupina Hrachovienka z Hrachovišťa.
Návšteva žiakov
Spojená škola z Nového Mesta nad Váhom prišla potešiť našich seniorov svojim spevom a tancom.
V rámci tvorivej dielne im zasa naše šikovné seniorky ukázali, ako sa tvoria látkové hračky. Ako
spomienku si žiaci odniesli vlastnoručne vyrobených papierových anjelov.

November
Pamiatka zosnulých
Pamiatku zosnulých sme si uctili modlitbou pri kaplnke sídliacej vedľa nášho zariadenia. Zapálením
sviečok a položením vencov sme zosnulým venovali tichú spomienku.
11

Katarínska zábava CSS
CSS v Novom Meste nad Váhom pozvalo našich seniorov na Katarínsku zábavu. Príjemnú zábavu aj
náladu po celý čas vytváral spevák Ivan Kabijev. Všetci sa spolu výborne bavili, a opäť sa utužili naše
vzájomné priateľské putá.
Zimný turnaj v spoločensko-športových hrách
V utorok 15.11. si naši seniori opäť zmerali sily a um s Centrom sociálnych služieb na II. Ročníku
zimného turnaja v zábavných hrách. Súťaživého ducha všetkých zúčastnených sprevádzala príjemná
nálada, a aj tí, ktorí nevyhrali sa dobre zabavil.

December
Pečenie vianočného pečiva a zdobenie vianočného stromčeka
S blížiacimi sa vianočnými sviatkami za sprievodu vianočných kolied a pri pochutnávaní na vianočnom
punči sme sa so seniormi pustili do pečenia vianočného pečiva i výzdoby nášho zariadenia. Príjemnú
atmosféru umocňovala vôňa škorice, či vanilky. Z koláčikov, ako aj nádherne vyzdobených vianočných
stromčekov vlastnoručne vyrobenými výrobkami našich seniorov mali všetci veľkú radosť
Sviatok sv. Mikuláša
Tohto roku si pre našich seniorov pripravili program zamestnanci zariadenia. V prezlečení za Mikuláša,
Snehulienku, čerta, čertice či ďalších Mikulášových pomocníkov navštívili každého obyvateľa na izbe
a odovzdali mikulášske prekvapenie.
Vianočný večierok
dňa 12. decembra sme pre našich obyvateľov usporiadali Vianočný večierok za prítomnosti vzácnych
hostí: primátora nášho mesta Jozefa Trstenského, zástupkýň primátora Kvetoslavy Hejbalovej, Viery
Vienerovej, katolíckeho kňaza Blažeja Čaputu a evanjelického kňaza Ľubomíra Ďuračku. Slávnostný
program otvoril spevokol nášho zariadenia Prameň, po ňom sa spevom i hovoreným slovom predstavili
dámy zo spevokolu Zvonky, pokračoval spevácky súbor Cantábile a na záver nás svojim vystúpením
rozcítili deti z folklórneho súboru Čakanka. Vzácnym hosťom pripravili naši klienti vlastnoručne
vyrobené darčeky.
Štedrý večer
V podvečer tohto najkrajšieho dňa v roku svoju lásku a spolupatričnosť prejavili zamestnanci zariadenia
a prišli potešiť seniorov nielen svojou prítomnosťou, ale aj spevom a úprimným slovom. Sviatočnú
atmosféru umocnila koleda Tichá noc a spoločná modlitba s poďakovaním. K štedrým dňu
neodmysliteľne patrí aj prekvapenie, aj my sme našich seniorov s láskou obdarovali malým darčekom.
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Koledníci
Sviatočnú atmosféru 2. sviatku vianočného

umocnili spevom a hovoreným slovom koledníci z

evanjelickej cirkvi za sprievodu evanjelického farára Ľubomíra Ďuračku.

II. Prepravná služba
Dňom 1.7.2016 sa začala v zariadení pre seniorov poskytovať ďalšia sociálna služba - prepravná
služba. Zámerom tejto služby je umožniť prepravu aj tým občanom mesta, ktorí

majú obmedzenú

možnosť vlastnej prepravy v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného
stavu či vyššieho veku a tým im pomôcť zjednodušiť a skvalitniť život.
Prepravná služba je zabezpečovaná 7 miestnym vozidlom s označením „ SOCIÁLNY TAXÍK“, ktoré
je vybavené hydraulickou zdvíhacou plošinou na prepravu osôb na invalidnom vozíku.
O prepravnú službu môže požiadať občan, ktorý má trvalý pobyt v Novom Meste nad Váhom,
a ktorý


má

ťažké zdravotné postihnutie a je odkázaný na individuálnu prepravu (pri prvom

požiadaní o prepravnú službu sa občan preukazuje vodičovi posudkom vydaným príslušným
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ),


má nepriaznivý zdravotný stav s obmedzenou schopnosťou chôdze po rovine, schodoch,
alebo s obmedzenou schopnosťou orientácie (občan sa preukazuje vodičovi potvrdením –
obvodného lekára, odborného lekára...),



má vek vyšší ako 70 rokov (občan sa preukazuje vodičovi platným občianskym preukazom).

Prepravná služba je poskytovaná len na území mesta Nové Mesto nad Váhom, v pracovných dňoch
od 6,30 hod. do 14,30 hod. Sociálny taxík slúži na prepravu prednostne do zdravotníckych zariadení,
v prípade voľnej kapacity aj na vybavenie úradných záležitostí a výnimočne - v prípade voľnej kapacity
na vybavenie osobných záležitostí.
Od 1. júla 2016 do 31.12.2016 si prepravnú službu objednalo 1 508 občanov. Z toho 1 452 občanov
využilo túto službu na prepravu do zdravotníckych zariadení, pričom 115 občanov využilo aj sprievod
jednej osoby.

Značný záujem prejavili o prepravu aj občania dočasne alebo trvale pripútaní na

invalidnom vozíku (258), ktorí využili hydraulickú zdvíhaciu plošinu. Sociálny taxík za polročné
obdobie najazdil mestom takmer 4 800 km.
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5. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH
ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH
Ročná účtovná závierka bola vypracovaná podľa zákona o účtovníctve. Z účtovnej závierky uvádzame
základné údaje za rok 2016. Údaje sú v eurách. Kompletnú účtovnú závierku máme zverejnenú
v Registri

účtovných

závierok

na

linku

http://www.registeruz.sk/cruz-

public/domain/accountingentity/show/1540087 .

6. PREHĽAD O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH
Stanovený rozpočet na rok 2016, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom Mesta Nové Mesto
nad Váhom dňa 12.12.2015 uznesením č. 82/2015 –MsZ vo výške:
Výdavky 802 814,- EUR z toho: bežné výdavky vo výške 802 814,- Eur a
kapitálové výdavky vo výške 0,- EUR
Vlastné príjmy 388 800,- EUR
Upravený rozpočet na rok 2016 na bežné výdavky a vlastné príjmy bol stanovený zriaďovateľom
po 2.zmene Programového rozpočtu Mesto Nové Mesto nad Váhom dňa 28.06.2016 vo výške:
Výdavky 821 408,- EUR (zvýšenie o 18 594,- Eur)
z toho: bežné výdavky vo výške 821 408,- Eur a
kapitálové výdavky vo výške 0,- EUR
Vlastné príjmy 415 600,- EUR (zvýšenie o 26 800,- Eur)

ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV
Mzdové náklady
položka
610 – mzdy
620 – odvody
ON spolu
Prevádzkové náklady
položka
631 – cestovné
632 – energie,poš.a tel.
633 – materiál a služby
634 – dopravné

Rozpočet
397 640
139 325
536 965

Upravený
424 406
152 953
577 359

Čerpanie
424 405,39
151 029,52
575 434,91

zostatok
0,61
1 923,48
1 924,09

Rozpočet Upravený
203
203
69 331
55 564
154 887
146 729
1 964
2 559

Čerpanie
202,34
50 476,31
145 827,90
1 774,02

zostatok
0,66
5 087,69
901,10
784,98

v celých EUR
% plnenie
100
99
99
v celých EUR
% plnenie
100
91
99
69
14

635 – údržba
637 - služby
Spolu 630
642 Transfery
Spolu 640

6 556
29 908
262 849
3 000
3 000

5 556
30 438
241 049
3 000
3 000

Spolu Bežné výdavky (čerpanie)
položka
Rozpočet Upravený
ON a PN spolu
802 814
821 408

Spolu kapitálové výdavky (čerpanie)
položka
Rozpočet
714.
0

Upravený
0

5 376,66
29 371,92
233 029,15
793,15
793,15

Čerpanie
809 257,21

Čerpanie
0

179,34
1 066,08
8 019,85

97
96
97

2 206,85
2 206,85

26
26

v celých EUR
zostatok
% plnenie
12 150,79
99

v celých EUR
zostatok
% plnenie
0
0

Schválená 2.úprava rozpočtu na rok 2016 bola v sume 415 600,- EUR.
Vlastné príjmy za rok 2016 boli vo výške 428 956,44 EUR, naplnenie príjmov o 13 356,44 Eur viac.
Vlastné príjmy (čerpanie)
položka
Rozpočet
Upravený
Vlastné príjmy
388 800
415 600

Čerpanie
428 956,44

v celých EUR
zostatok
% plnenie
-13 356,44
103

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
Nedaňové príjmy pozostávajú







príjmy z a poskytnuté sociálne služby a nadštandardné služby
príjmy z prepravnej služby
príjmy za prenájom kávomatu
vratky zo SP a ZP
úroky
granty

421 483,43
1 623,00
120,00
5 519,62
72,39
138,00
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7. PREHĽAD PRÍJMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV

Prijatý transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa
Prijatý transfer na bežné výdavky zo štát.rozpočtu
Prijatý transfer Úrad práce soc.vecí a rod-Európsky soc.fond prostr. EU
Prijatý transfer Úrad práce soc.vecí a rod-spolufinancov. Štátny rozpočet

455.977,21
353.280,00
0,00
0,00

8. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV
1. Stav majetku
Druh majetku

Skutočný stav
zistený inventúrou
2.378.344,76

Účtovný stav
zachytený v účtovníctve
2.378.344,76

0

0

Stroje, prístroje, zariadenia

74.034,66

74.034,66

Dopravné prostriedky

45784,17

45784,17

Pozemky

21.505,00

21.505,00

DHM – DKP od 30 € do 1700 €

144.227,65

144.227,65

OTE do 30 €

156.856,83

156.856,83

Zásoby-sklady spolu:

8.419,09

8.419,09

Zásoby potraviny + PHM

4.232,39

4.232,39

Budovy
Stavby

2. Finančný majetok
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý
Riadok
Zostatok
Prírastky
finančný majetok
súvahy
k 31.12.2015
+
Bankové účty (221) 088
z toho:
Depozit+,Sociálny
41.693,47
54.842,46
fond
Darovací účet
150,00
295,10
088
Spolu
41.843,47
55.137,56

Úbytky
-

Zostatok
k 31.12.2016

44.324,12

52.211,81

138,00
44.462,12

307,10
52.518,91
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3. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky
časového rozlíšenia
Náklady budúcich
období
spolu z toho:
Predplatné
Poistné
Diaľničná známka
Comtec – servisné
.práce
Ostatné
Spolu

Riadok
súvahy
111

111

Zostatok
k 31.12.2015

Prírastky
+

Úbytky
-

Zostatok
k 31.12.2016

26,75
325,08
50,00
171,12

223,8
353,6
0
298,85

26,75
325,08
50,00
171,12

223,80
353,60
0
298,85

572,95

876,25

572,95

876,25

4. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) – 50.021,29 €

Záväzky podľa doby splatnosti

Zostatok
2016

Zostatok
2015

1

2

Záväzky v lehote splatnosti

52.253,72

41.532,57

z toho: Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane

52.253,72

41.532,57

52.253,72

41.532,57

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu
b) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy
Riadok
Hodnota
Záväzok
súvahy
záväzku
472
záväzok
zo 144
1.363,05
soc.fondu
379-iné záväzky
149
869,38
325-ostatné záväzky
155
726,98
331 zamestnanci
163
26.959,90
336 poistné
165
18.539,61
342 dane
167
3.487,70
372-transfery a ost.zúčt.
172
307,10
Spolu
52.253,72

Opis
Sociálny fond
Záväzky z miezd
Záväzky voči klientom- depozit
Čistá mzda predpis
Sociálne a zdravotné poistenie
Predpis dane zo miezd
Dar-darovací účet
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9. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA
SOCIÁLNEJ SLUŽBY ZA KALENDÁRNY ROK
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2016 na jedného prijímateľa sociálnej služby sme vyčíslili
na 786,82 Eur.
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