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Identifikácie organizácie

Názov:

Sídlo:

Vysunuté pracovisko - útulok: 

Zriaďovateľ:

Kontakt:

Forma hospodárenia:

Štatutárny orgán:
Ekonómka:
Vedúci prevádzky:
Vedúca sociálneho úseku a útulku: 
Hlavná sestra:

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 
(skratka CSS - BYSTRIČAN)

Zakvášov 1935/453 
017 01 Považská Bystrica 
Kukučínova ulica č. 207 
017 01 Považská Bystrica 
Trenčiansky samosprávny kraj,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
www.cssbystrican.sk, info@cssbystrican.sk, 
042/436 13 29
rozpočtová organizácia s právnou 
subjektivitou
Mgr. Gabriela Lukáčová, poverená riadením 

Anna Zábojníková 
Bc. Ján Kročil 
Mgr. Gabriela Lukáčová 
Mgr. Jozefína Krajčiová

CSS - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 017 01 Považská Bystrica

Útulok, Kukučínova ulica č. 207, 017 01 Považská Bystrica
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Naše začiatky

Zariadenie vzniklo v roku 1985 ako Domov - penzión pre dôchodcov. Bolo 
moderným a v tom čase ojedinelým zariadením, do ktorého boli prijímaní mobilní 
klienti (poberatelia starobného dôchodku), ktorí sa o seba dokázali čiastočne 
postarať. Časom sa zvýšil dopyt po službách aj pre imobilných klientov. V 
júni 1990 bola otvorená nová budova - Domov dôchodcov, do ktorej boli prijímaní i 
imobilní klienti. O päť rokov neskôr (v r. 1995) vznikol zlúčením týchto dvoch 
samostatne účelových zariadení Domov dôchodcov a Domov - penzión pre 
dôchodcov.
Pre zlepšenie poskytovaných služieb bola dňa 01. 02. 1996 otvorená samostatná 
stravovacia prevádzka s jedálňou. V roku 2000 bolo zariadenie DD a DPD 
transformované na Domov dôchodcov a v roku 2002 na Domov sociálnych 
služieb. Od 01. 09. 2009 sa mení názov organizácie na Centrum sociálnych 
služieb - BYSTRIČAN (skratka CSS - BYSTRIČAN). Rok 2012 sa niesol v znamení 
komplexnej rekonštrukcie celého zariadenia. Od 01. 01. 2013 je zariadenie 
poskytovateľom sociálnej služby v domove sociálnych služieb s kapacitou pre 
180 prijímateľov sociálnej služby a v útulku s kapacitou 20 lôžok.
Od 01. 12. 2013 zariadenie sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v 
domove sociálnych služieb s kapacitou 80 prijímateľov sociálnej služby, v 
špecializovanom zariadení s kapacitou 80 prijímateľov sociálnej služby a v 
útulku s kapacitou 20 prijímateľov sociálnej služby.

4



Ako sme oslavovali 30. výročie nášho 
zariadenia

Na 25. september 2015 si určite budú dlho spomínať obyvatelia, terajší, ale aj bývalí 
zamestnanci Centra sociálnych služieb - BYSTRIČAN v Považskej Bystrici. A nielen 
oni, ale aj všetci pozvaní hostia, ktorí s nami prišli osláviť 30. výročie založenia nášho 
zariadenia sociálnych služieb.
Toto výročie nám dalo priestor na bilancovanie a preto je dôležité spomenúť niečo z 
histórie zariadenia, ktorej prierezom nás previedla Mgr. Gabriela Lukáčová, poverená 
riadením CSS - BYSTRIČAN. Vo svojom slávnostnom príhovore zhodnotila uplynulé 
roky, počas ktorých zariadenie prešlo rôznymi zmenami, rekonštrukciami, až do 
dnešnej podoby. Na porovnanie uviedla, že kapacita zariadenia pri otvorení bola 70 
klientov a v tom čase tu pracovalo 20 zamestnancov vrátane riaditeľa. K dnešnému 
dňu má zariadenie 160 spokojných klientov a patrí k jedným z troch najväčších 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Prvým obyvateľom bol p. Robert Stacho, manželia Lelovskí a Drábekovi.
Bezpochyby najstaršou obyvateľkou zariadenia bola pani Viera Bušová, ktorá sa bez
1 dňa dožila 101 rokov. Najdlhšie -  28 rokov - v našom zariadení bývala pani Božena 
Zdurienčíková. (od 1986)
Dnes je služobne najstarším obyvateľom pani Štefánia Martauzová - ktorá tu býva už 
24 rokov - teda od 1991.
Zamestnanci CSS -  BYSTRIČAN sa po dobu 30 -  tich rokov postarali takmer o 800 
obyvateľov. Ako povedala Gabriela Lukáčová, výročie vzniku CSS -  BYSTRIČAN je 
tiež obdobím, kedy môžeme vzdať vďaku nadšeným a obetavým zamestnancom 
tohto zariadenia a všetkým tým, ktorí sa podieľali na jeho vzniku a prevádzke. 
Spomenieme aspoň riaditeľov: pani Violu Uhrínovú, JUDr. Martu Križanovú, MUDr. 
Jozefa Zedníka a Ing. Máriu Hunanovú. Prvá hlavná sestra bola pani Janka 
Štefeková, ekonómka zariadenia pani Gita Gaburjaková.
K okrúhlemu výročiu nám prišiel zablahoželať aj trenčiansky župan Jaroslav Baška, 
vedúca oddelenia sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraj (TSK) Elena 
Nekorancová , primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas, riaditeľ CSS - Nádej 
Dolný Lieskov František Martaus a riaditeľ CSS -  DEMY Trenčín Tibor Gavenda. 
„Bohatstvom nášho zariadenia nie sú peniaze, ale trpezliví a zodpovední 
zamestnanci", povedala vo svojom príhovore Gabriela Lukáčová.
A tak, z rúk trenčianskeho župana a primátora mesta Považská Bystrica boli 
odovzdané Ďakovné listy a symbolické ďakovné poháre dvadsiatim terajším aj 
bývalým zamestnancom, ktorí svojou obetavou prácou prispeli k skvalitňovaniu služieb 
tohto zariadenia. Nechýbal tiež príhovor trenčianskeho župana a považskobystrického 
primátora. Nasledovalo slávnostné krájanie torty zástupcami mestskej a krajskej 
samosprávy.
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V tento deň Centrum sociálnych služieb -  BYSTRIČAN pripravil aj bohatý program, 
ktorým nás sprevádzal moderátor Paľko Hrobárik, ktorý sa taktiež svojimi hudobnými 
vstupmi a spevom postaral o dobrú náladu. V pestrom programe úvodné vystúpenie 
patrilo domácemu speváckemu súboru CSS - BYSTRIČAN, hrou na heligónke 
a spevom potešila Dominika Čierniková, v ľudovej nôte pokračoval so svojim 
zaujímavým programom Folklórny súbor Považan. Program obohatila tiež FZ melody. 
To už sme nevydržali a „oprášili" sme aj my pár tanečných figúr. Večer program 
pokračoval ohňovou šou a neskôr prekvapením vo forme slávnostného ohňostroja.
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Druh poskytovaných služieb

Centrum sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR 
č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2014 a v znení VZN TSK č. 
19/2015..

CSS - BYSTRIČAN poskytoval celoročne sociálne služby v domove sociálnych 
služieb a v špecializovanom zariadení na neurčitý čas pre 160 prijímateľov a taktiež 
sociálne služby na určitý čas v útulku pre 20 prijímateľov na Kukučínovu ulicu č. 207 
v Považskej Bystrici.

Domov sociálnych služieb poskytuje pomoc občanovi, ktorý je odkázaný na 
pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 
3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov alebo 
je nevidiaci, alebo prakticky nevidiaci. V Domove sociálnych služieb poskytujeme 
sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, zabezpečuje poskytovanie 
ošetrovateľskej starostlivosti, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, 
údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu 
cenných vecí, zabezpečujeme záujmovú činnosť a pracovnú terapiu.

Špecializované zariadenie poskytuje pomoc občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc 
inej fyzickej osoby, jeho stupeň odkázanosti je V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a má zdravotné 
postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie. V Špecializovanom 
zariadení poskytujeme sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, zabezpečuje 
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 
pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa 
podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečujeme záujmovú činnosť a pracovnú 
terapiu.

CSS - BYSTRIČAN je lokalizovaný v príjemnej okrajovej mestskej časti Zakvášov.

Zariadenie tvorí komplex 3 budov:
-  2 päťpodlažné budovy - ubytovacia časť a administratíva
-  1 dvojpodlažná budova - jedáleň a stravovacia prevádzka

V útulku poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, 
utvára podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu 
stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 
a záujmovú činnosť.
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UBYTOVANIE
Ubytovanie s celoročným pobytom poskytujeme v obytných bunkách a samostatných 
izbách s príslušenstvom.
Obytnú bunku tvorí:

-  1 izba s loggiou (obýva klient sám)
-  1 izba s kuchynkou (obývajú 1 alebo 2 klienti)
-  sociálne zariadenie (wc, kúpeľňa - umývadlo, vaňa)
-  vstupná chodba

Samostatnú izbu s príslušenstvom tvorí:
-  izba (obývajú 1 alebo 2 klienti)
-  sociálne zariadenie (wc, kúpeľňa - umývadlo, vaňa)
-  kuchynka
-  predsieň

STRAVOVANIE
Celodenné stravovanie poskytujeme v súlade so zásadami zdravej výživy a s 

prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov.
Denne podávame raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru, pri diabetickej 

diéte poskytujeme aj druhú večeru. Druh diéty určí lekár podľa zdravotného stavu 
prijímateľa (racionálna, šetriaca, diabetická diéta a ich kombinácie).

Stravu v našom zariadení podávame mobilným prijímateľom sociálnej služby v 
jedálni, imobilným vozíme výdajným ohrievacím pojazdným vozíkom na izbu.

Čas podávania stravy:
-  raňajky od 7.30h
-  obed od 12.00h
-  večera od 17.00h

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
CSS-BYSTRIČAN nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Zdravotnú starostlivosť poskytujú praktickí lekári pre dospelých na základe "Dohody 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti". Praktický lekár dochádza do zariadenia 
pravidelne 1x týždenne a podľa potreby, odborní lekári - psychiatri a kožná lekárka 
2x mesačne a podľa potreby.
Zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujeme 
prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na základe "Dohody o 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti medzi 
pacientom a agentúrou":
- ADOS Helena, s. r. o. (Moyzesova 891/90, 01701 Považská Bystrica)
- RADOS PB, s. r. o. (Považské Podhradie 423, 01704 Považská Bystrica)
Na odborné vyšetrenia dochádzajú prijímatelia do NsP k príslušnému lekárovi. 
Sprievod personálu zabezpečujeme prijímateľom s úrazom, s akútnym stavom, s 
obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo zbaveným spôsobilosti na právne 
úkony, ak je opatrovníkom zariadenie sociálnych služieb alebo na základe žiadosti 
prijímateľa.
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Príhovor riaditeľa

Jednotlivé ročné obdobia majú svoje čaro, svoje farby, krásu, úžitok a aj zmysel v kolobehu 
života.
Zoberme si zimu -  tešíme sa, keď tíško padá sneh. Zelená tráva, žlté púpavy a motýle, to je 
zas jar, krásna a prinášajúca radosť. A leto? Leto je voňavé, veselé a pokojné. A potom sa 
leto tíško prekĺzne do nádherne farebnej jesene.
Podobné je to aj v živote človeka. Detstvo, radostný čas mladosti, pokojné obdobie zrelosti, 
ktoré tíško, nebadane prekĺzne do staroby -  jesene života. Jeseň života je krásna, farebná, 
prináša plody, ale je i daždivá, chladná, boľavá. Na jednej strane sa tešíte z úspechu detí a 
vnúčat, na strane druhej je to zdravie. Často chatrné, ktoré kráča ruka v ruke i so 
psychickými a sociálnymi problémami.
Väčšina seniorov by svoju jeseň života najradšej prežila vo vlastnej rodine. Reálny život 
však ukazuje, že nie vždy je to možné.
Našťastie, ani v seniorskom veku nemusí človek zostať osamotený, ustráchaný čo bude. 
„Kto mi podá liek, injekciu, vodu?" „S kým sa porozprávam?“ „Komu sa posťažujem so 
svojim problémom?“ Ale aj, „kto ma nakŕmi, natrasie vankúš?“
Vtedy sme tu my, zamestnanci Centra sociálnych služieb - BYSTRIČAN. My, ktorí sa 
o seniorov staráme, v spolupráci s rodinou pomáhame hľadať východisko z problémov. 
Podporujeme ich v aktivitách, aby mali pocit užitočnosti, mohli odovzdávať svoje skúsenosti 
mladším a niekedy aj pomáhali svojim rovesníkom.
Sme tu aj pre ľudí, ktorým osud nadelil ťažkú zodpovednosť za starostlivosť o svojho 
príbuzného, pretože potrebujú pri niektorých úkonoch pomoc ďalšej osoby.
Úsilie pomáhať ľuďom má mnoho podôb. Môže to byť súcit, zrieknutie sa osobných požitkov, 
ale i profesionalita.
Výročná správa je reflexiou a zhodnotením práce nášho kolektívu za uplynulý rok. 
Spočítaním plusov a mínusov a ich bilancovanie. Rok 2015 bol náročný, ale spokojne 
môžem konštatovať, že sme ho zvládli so cťou a na výbornú.
Rok 2015 bol to i rok 30 -  tého výročia otvorenia zariadenia, kedy sme si spomenuli na jeho 
začiatky, prvých riaditeľov, kolegov a samozrejme prvých klientov.
Výročná správa uzatvára námahy, úsilie aj podujatia, ktoré sa nám v roku 2015 podarilo 
zrealizovať, naplniť, ale aj tie, ktoré nám nevyšli celkom k našej spokojnosti a zostávajú 
úlohou pre nasledujúce obdobie.
Verím, že naša výročná správa odráža úprimnú snahu pomáhať tam, kde je to potrebné. Jej 
cieľom je nie len informovať o našich aktivitách, ale ponúknuť inšpiráciu a spojenie síl, 
záujmu a dobrých myšlienok zamestnancov CSS -  BYSTRIČAN, prijímateľov sociálnych 
služieb a ich rodinných príslušníkov, ktorí nám s radosťou a ochotou budú pomáhať pri 
našich činnostiach a tak sa dostaneme v našej práci ešte ďalej ako chceme a plánujeme.

Mgr. Gabriela Lukáčová 
riaditeľka CSS - BYSTRIČAN
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Ľudské zdroje

Činnosť Centra sociálnych služieb - BYSTRIČAN bola v roku 2015 zabezpečovaná 4 
úsekmi, ktoré zabezpečujú potrebnú starostlivosť 83 zamestnancami.

Úsek riaditeľa - 1 zamestnanec - riadi, organizuje a kontroluje činnosť CSS - 
BYSTRIČAN zabezpečuje vzdelávanie, propagáciu, reklamu, marketing.

Úsek ekonomicko-prevádzkový - 27 zamestnancov (ekonóm, prevádzkar, 
pracovník PAM, práčky, šičky, údržbári - vodiči, vrátnici) - zabezpečuje plynulú 
prevádzku CSS - BYSTRIČAN, ekonomické činnosti v učtárni, skladovanie, výdaj 
materiálových zásob, pranie, žehlenie, opravy a údržbu a ochranu majetku 
zariadenia a bezpečnosť klientov.

Úsek sociálno - zdravotný - 50 zamestnancov - (sociálni pracovníci, ergoterapeut, 
sociálny terapeut, vychovávatelia) - zabezpečuje sociálny prieskum žiadateľov do 
CSS - BYSTRIČAN, kultúrno-výchovnú a záujmovú činnosť klientov CSS - 
BYSTRIČAN, vybavenie klientov šatstvom, bielizňou, obuvou, hygienickými 
potrebami a ďalšími službami, plynulú prevádzku útulku, sociálne poradenstvo 
a sociálnu prevenciu, spracováva individuálne plány prijímateľov sociálnej služby. 
Časť zdravotnícka (zdravotné sestry, zdravotnícky asistenti, opatrovateľky, sanitárky, 
upratovačky, pracovníci stravovacej prevádzky - skladník, kuchári, pomocní kuchári)
- zabezpečuje plynulý chod opatrovateľskej starostlivosti,
komunálnu hygienu a dodržiavanie čistoty, starostlivosť o osobnú hygienu klientov, 
zostavovanie jedálnych lístkov v súlade so zásadami racionálnej výživy, prípravu 
stravy podľa diét ,objednávanie liekov a ostatných pomôcok a prostriedkov pre 
prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony 
a zariadenie je ich opatrovníkom, liečebnú a preventívnu starostlivosť zmluvným 
lekárom a odborným lekárom v rámci dohodnutých záväzkov a zdravotníckymi 
pracovníkmi, rehabilitačnú činnosť v rozmedzí liečebnej telesnej výchovy,
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ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom agentúry ADOS, nácvik pracovných 
činností, ktoré sú súčasťou liečebného procesu.

Útulok -  5 zamestnancov - ( vychovávatelia) zabezpečuje ubytovanie, poradenskú 
službu, vychovávatelia napomáhajú pri zaraďovaní sa klientov do bežného života, 
pomáhajú pri hľadaní práce. Dohliadjú na dodržiavanie osobnej hygieny.

1. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre 
účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca 
(meno a priezvisko, funkcia)

Mgr. Gabriela Lukáčová, 
poverená riadením

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 2015 83

Počet zamestnancov ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka účtovnej jednotky 
k 31.12.2015 z toho:
- počet vedúcich zamestnancov

82,9

5
Organizačná štruktúra 
CSS - BYSTRIČAN :

Riaditeľ
Ekonomicko-prevádzkový úsek

27 zamestnancov 
Sociálno - zdravotný

50 zamestnancov
Útulok

5 zamestnancov

1. Informácie o priemernej mzde mesačnej mzde za rok 2015

Priemerná mesačná mzda celkom 564,39 EUR
- zdravotnícki zamestnanci 559,74 EUR
- ostatní zamestnanci 558,36 EUR

2. Priemerný vek zamestnancov CSS-BYSTRIČAN Považská Bystrica :
47,5 roka

3. Prehľad uskutočnených vzdelávacích aktivít :
- právo pre prax v sociálnych službách,
- školenie vodičov k smernici č. 5/2014,
- školenie k mzdám, podľa platnej legislatívy od 1.1.2015,
- inkontinencia a jej komplexné riešenie v zariadeniach sociálnych služieb,
- odborný seminár -  Správa registratúry,
- vzdelávací kurz -  Tvorba individuálnych plánov v sociálnych službách,
- mzdový seminár „Mzdová účtovníčka v roku 2015“,

- vzdelávací kurz - supervízie u zamestnancov v priamom kontakte s klientom.
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Sociálno -  zdravotný úsek

Zdravotný úsek

Úlohy zdravotného úseku

Činnosť zdravotného úseku, ktorú zabezpečujú zdravotné sestry, zdravotní asistenti, 
sanitárky, opatrovateľky je zameraná na komplexnú opatrovateľskú starostlivosť, na 
uspokojenie bio-psycho-sociálnych a spirituálnych potrieb prijímateľov sociálnych 
služieb v súlade s koncepciou ošetrovateľstva, vykonávanie aktívnej a pasívnej 
ošetrovateľskej starostlivosti.
Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je udržiavať a zlepšiť kvalitu života klientov, 
vytvárať, prehlbovať a upevňovať hygienické a spoločenské návyky, sledovať 
psychický a somatický stav, vykonávať preventívne opatrenia na zamedzenie 
komplikácií z imobility a dosiahnuť ich maximálnu samostatnosť prijímateľov sociálnej 
služby. Tiež zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojné umieranie.
Zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení 
zabezpečujeme prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
ADOS - ADOS HELENA, s. r. o. a RADOS PB, s. r. o. na základe dohody 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti medzi 
pacientom a agentúrou.
Tak ako po minulé roky i v roku 2015 sa nám prostredníctvom zdravotnej poisťovne 
podarilo zabezpečiť pre klientov zdravotnícke pomôcky, ktoré napomáhajú pri 
začleňovaní sa do kolektívu klientov v zariadení, možnosť zúčastňovať sa na 
spoločenskom živote v zariadení a značne prispievajú pri zlepšení kvality života 
imobilných klientov:

- antidekubitné matrace
- invalidné vozíky
- toaletné kreslá
- chodítka 4 -  kolesové

Všetci klienti zariadenia boli očkovaní proti chrípke.

V spolupráci s ÚPSVaR v Považskej Bystrici sme vytvorili miesta pre vykonávanie 
dobrovoľníckej činnosti.

Vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie kvalifikácie

CSS -  BYSTRIČAN aj v roku 2015 umožnilo svojim zamestnancom zvyšovať si 
kvalifikáciu.
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-  Študujúci na 1. stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) - 1 zamestnanec
-  Študujúci na SZŠ - zdravotný asistent - 3 zamestnanci

Ciele do budúcna

-  skvalitniť ošetrovateľský proces, zvýšiť kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti, 
ošetrovateľské záznamy vykonávať pomocou informačného systému,

-  vyhradiť a vybaviť priestory pre špecializované zariadenie - získať potrebný počet 
kvalifikovaných zamestnancov,

-  v rámci debarierizácie vybudovať v budove DD2 bezbariérovú kúpelku,
-  na zlepšenie kvality života imobilných klientov, zvýšiť počet elektrických 

polohovateľných postelí,
-  aspoň na jedno poschodie zabezpečiť stropný vakový zdvihák pre imobilných 

klientov,
-  zabezpečiť absolvovanie kurzu bazálnej stimulácie - získanie certifikátu na prácu 

BS.

Rehabilitácia

V našom zariadení poskytujeme od mája minulého roka opäť aj rehabilitačné služby, 
vykonávané fyzioterapeutkou. Rehabilitácia má pre našich klientov veľký význam, oni 
sami ju väčšinou vnímajú kladne.

Individuálny liečebný telocvik sa vykonáva prevažne priamo na izbách klientov. Ak 
ide o klientov imobilných alebo čiastočne imobilných, cvičebná jednotka pozostáva 
z cvikov pasívnych (prevádzaných fyzioterapeutkou), asistovaných ( s jej pomocou) 
alebo aktívnych (klient cvičí samostatne) priamo na jeho lôžku. Ak je indikované na 
základe diagnózy, precvičuje sa posadzovanie, aktívny sed, vertikalizácia a následná 
chôdza v G -  aparáte alebo s barlami. Pri cvičení sa využívajú rôzne metodiky, 
dychová a cievna gymnastika, nácvik sebestačnosti a samostatnosti. V období 
chrípky alebo pri úplne imobilných klientoch využívame tzv. dychové rukavičky, ktoré 
si vyrábame. Využívame ich pre zlepšenie pľúcnej ventilácie a ako prevencia proti 
chrípke a zápalu pľúc. K dispozícii je tiež stacionárny bicykel a motoped.

Skupinový liečebný telocvik sa realizuje v telocvični so sociálnou terapeutkou, tiež na 
chodbách na jednotlivých oddeleniach v sede na švédskych laviciach 
s fyzioterapeutkou. Patria k obľúbeným cvičeniam, zapájajú sa rôzni klienti. Udržujú 
si fyzickú zdatnosť, socializujú sa medzi sebou a tiež si hravou formou s overballmi 
(cvičebnými pomôckami) trénujú svoje kognitívne funkcie a reflexy.

Cez zimné obdobie, keď sme obmedzení aktivitami vonku vzhľadom na chladné 
počasie, sme zaviedli procedúru z termoterapie -  suché teplo. Je určená hlavne pre 
klientov s chronickými bolesťami váhonosných kĺbov, chrbtice a pod. Podľa 
odporúčaní lekára terapia trvá 1 mesiac 2 x týždenne, 20 minút sa lokálne prehrieva 
daná oblasť. Táto procedúra sa teší tiež veľkej obľube, pôsobí príjemne, je doplnená 
relaxačnou hudbou, klient si oddýchne fyzicky aj psychicky.
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Týždenne v priemere zrehabilitujeme 60 klientov, niektorí z nich majú cvičenie 2 -  3 
x týždenne, ak si to vyžaduje ich momentálny zdravotný stav.

Pravidelné cvičenie a pozitívny prístup klientov k liečbe je kľúčom k úspechu. Za rok 
sme zaznamenali zvýšený záujem našich klientov o všetky pohybové aktivity, čo nás 
veľmi teší. Ich motivácia je našou motiváciou alebo naopak?

slnečný kúpeľ

prevencia proti chrípke - fúkanie do rukavičiek

Stravovacia prevádzka

V stravovacej prevádzke v roku 2015 pracovalo 10 zamestnancov, ktorí 
zabezpečovali stravovanie pre 80 klientov DSS a 80 klientov ŠZ zariadenia a 75 
zamestnancov podľa zásad zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav klientov. 
Podľa odporučenia lekára podávame racionálnu, šetriacu, diabetickú, 
diabetickú/šetriacu stravu. V rámci celodennej stravy poskytujeme raňajky, desiatu, 
obed, olovrant, večeru a pre diabetikov druhú večeru. Výdaj stravy pre mobilných 
klientov sa uskutočňuje v jedálni. Strava pre imobilných klientov sa vyváža vo 
výhrevných vozíkoch. Na základe požiadaviek Stravovacej komisie sa do Jedálneho 
lístka postupne zaradzujú jedlá ,ktoré si klienti žiadajú a zároveň zaradzujeme aj 
nové receptúry jedál, ktoré sú zamerané na zdravšie stravovanie klientov nášho 
zariadenia.
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Počet pripravených jedál za rok 2015 DSS
Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera

Racionálna strava 16079 16079 16079 16079 16079
Šetriaca strava 6440 6440 6440 6440 6440
Diabetická strava 6606 6606 6606 6606 6606
Diabetická/šetriaca
strava

6551 6551 6551 6551 6551

Zamestnanci 12678 1098

Počet pripravených jedál za rok 2015 ŠZ
Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera

Racionálna strava 9089 9089 9089 9089 9089
Šetriaca strava 2094 2094 2094 2094 2094
Diabetická strava 4015 4015 4015 4015 4015
Diabetická/šetriaca
strava

5475 5475 5475 5475 5475

Pracovníci kuchyne sa podieľali na príprave rôznych spoločenských akcií pre klientov 
Napr.:

S fašiangová veselica - napiekli sme chutné šišky 
S príprava tradičných jedál - Veľká noc, Vianoce
S Týždeň medzinárodnej kuchyne - pre klientov i zamestnancov sme varili jedlá 

typické pre Grécko, Taliansko, Nemecko, Rusko, Česko...
S v júni sa zúčastnili na akcii Nadácie TESCO - Beh pre život 2015 v Žiline 
S v septembri sa podieľali na príprave osláv 30.Výročia otvorenia zariadenia

Sociálny úsek

Cieľom zariadenia je zabezpečiť kvalitnú starostlivosť i s humánnym a etickým 
prístupom k prijímateľom sociálnej služby, vytvárať ovzdušie a pocit domova 
a súkromia, s rešpektovaním a dodržiavaním charty práv a slobôd prijímateľov 
sociálnej služby.
Zariadenie c Ss -  BYSTRIČAN poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov odborné, obslužné a ďalšie 
činnosti, ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku a riešenie nepriaznivej situácie 
alebo zmiernenie nepriaznivej situácie fyzickej osoby, zachovanie alebo obnovu 
a rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život, zabezpečiť nevyhnutné 
podmienky na uspokojenie základných životných potrieb fyzickej osoby.
Na sociálnom úseku pracuje 1 vedúca úseku a útulku, 1 sociálna pracovníčka, 1 
sociálny asistent, 1 sociálny terapeut a 1 ergoterapeut. V útulku zabezpečuje služby 
5 vychovávateľov.
Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, citlivo, profesionálne, aby sa 
v zariadení cítil príjemne so zmysluplným naplnením dňa.
Naplniť ciele zariadenia sme sa snažili aj počas celého predchádzajúceho roka.
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Aktivity pre klientov

Keďže v zariadení sú prijímatelia sociálnej služby, ktorí trpia poruchami pamäti 
(demencia, Alzheimerova choroba) aktivizačné programy, ktoré s nimi vykonávame 
zahŕňajú aktivizáciu počas dňa, pričom pre klientov je dôležitý hlavne stály režim dňa 
a vytváranie podmienok pre realizáciu jednotlivých aktivít.
Pre aktívnych seniorov a seniorov s poruchami pamäti zabezpečujeme tréning 
pamäti. Dôležité bolo vôbec presvedčiť seniorov o tom, že úbytok pamäťových 
schopností vo vyššom veku je možné obmedziť, ak je pamäť primerane využívaná 
a cvičená. Preto sme pre nich v reminiscenčnej miestnosti pripravili cvičenia 
zamerané na pamäť, rozvíjanie rozumových dispozícií a schopnosti prijímať nové 
vedomosti.
Samotný tréning prebieha skupinovo. Cieľom tréningu je stimulácia pamäti, 
povzbudzovanie ich sebadôvery a udržať ich schopnosť čítať a písať.
Ďalšou obľúbenou činnosťou prijímateľov sociálnej služby je arteterapia a 
ergoterapia, cieľom ktorej je prostredníctvom maľovania a ručných prác uvoľniť 
napätie a odstrániť nežiadúce správanie.

V rámci muzikoterapie majú klienti možnosť počúvať hudbu, prípadne sa realizovať 
v speváckom krúžku, ktorý je známy v celom kraji a zúčastňuje sa často ako hosť, na 
podujatiach zariadení TSK.
Na vykonávanie biblioterapie sme v roku 2015 využívali reminiscenčnú miestnosť, 
ktorú medzi sebou nazývame „BABIČKYNA IZBA", kde terapeutky čítajú klientom 
povesti, prípadne rozprávky.
Záujmová činnosť vychádza zo záujmov a záľub prijímateľov sociálnych služieb. 
Zariadenie disponuje s bohato vybavenou knižnicou, ktorá sa nachádza na 4. podlaží 
v budove DD/2. V spoločenských miestnostiach môžu prijímatelia sociálnej služby 
sledovať televíziu, premietať filmy a venovať sa rôznym spoločenským aktivitám. 
Dôležitým podnetom pre utváranie a utužovanie vzťahov v kolektíve sú stolové hry, 
karty, šachy a pod.

Obľúbenými sú aj tzv. kvízy, doplňovačky, tvorenie viet a rôzne vedomostné hry, pri 
ktorých sa klienti snažia rozmýšľať a zachovávať logické myslenie a to všetko 
v príjemnej a zábavnej atmosfére.

V priebehu roka sme pre klientov zabezpečili poznávacie, ale aj zdraviu prospešné 
výlety - do Manínskej Tiesňay, soľnej jaskyne, návštevu kúpeľov Nimnica...
Veľmi zaujímavou a žiadanou aktivitou boli výlety klientov do ich rodiska, spojené 
s návštevou kostolíkov v doline z ktorej pochádzali. Takto sme s rodákmi 
z Maríkovej, navštívili Maríkovskú dolinu, s rodákmi z Brvnišťa a Papradna, 
Papradňanskú dolinu, s rodákmi z Prečína, Domaniže a Čelkovej Lehoty, 
Domanižskú dolinu, a veľký záujem bol i o okolie Považskej Bystrice.
V oblasti športu a relaxácie si môžu naši klienti zahrať biliard, kolky, šípky, na 
precvičovanie pozornosti a sústredenosti je to hod na cieľ. Veľkej obľube sa teší 
vychádzka do prírody.

„Aj keď máme 70, počítač je  náš kamarát', je veta, ktorú si často hovorí skupinka 
klientov, ktorí pravidelne navštevujú počítačovú miestnosť. Vôbec im nie sú neznáme 
slová ako internet, google, facebook, e mail ... a podobne. Vo virtuálnom svete sa
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radi prechádzajú po obrazárňach sveta, po národných parkoch, navštevujú rôzne 
kultúrne pamiatky, ba dokonca si dopisujú so svojimi vnukmi v Amerike, Kanade či 
Austrálii.

Organizovaním aktivít rôzneho žánru sa snažíme o zníženie alebo odstránenie 
citovej deprivácie a uspokojovanie vyšších potrieb, ktoré pozitívne ovplyvňujú 
celkové prežívanie a správanie človeka. Počas roka sme organizovali rôzne 
podujatia pri príležitosti sviatkov, významných udalostí, na ktorých sme si 
pripomenuli zaujímavé regionálne zvyky, obyčaje a tradície.
Pre klientov sme pripravili anonymný DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI, prostredníctvom 
ktorého nám sami klienti pomôžu skvalitniť služby a aktivity, ktoré pre nich 
pripravujeme.

Z úspešných akcií môžeme uviesť:
-  pravidelné týždenné aktivity - spevácke stretnutia v klubovni pri harmonike 

a ľudovej hudbe, v prípade pekného počasia pod altánkami; spoločné prechádzky 
do blízkeho okolia, tematické tvorivé dielne v klubovni (vianočná výzdoba 
zariadenia, výroba škrabošiek, veľkonočných pozdravov, jesenných dekorácií 
z prírodných materiálov,...), počítačová miestnosť s internetom pre moderných 
seniorov, herňa s elektronickými šípkami a biliardovým stolom, cvičenie 
v telocvični vybavenej rôznymi terapeutickými pomôckami, starostlivosť o zeleň 
v exteriéri zariadenia (muškáty, skalka, „bonsaje", zber drobných odpadkov), 
každodenné stretnutia pri modlitbe v našej kaplnke, svätá omša s kňazom 
viackrát do mesiaca.

-  občasné aktivity - prednášky v jedálni (v spolupráci s Považskou knižnicou,interné 
zdravotnícke prednášky na aktuálne témy, zdravotnícka prednáška lekára 
odborníka -o  srdiečku,....), posedenie v kaviarni CSS - Nádej, poznávací výlet do 
Manínskej a Kostoleckej tiesňavy, návšteva soľnej jaskyne v Kúpeľoch Nimnica, 
jarná a jesenná brigáda spojená s opekačkou špekáčikov, venčenie psíkov 
z mestského útulku, JUNIÁLES, návšteva Považskobystrického jarmoku, výlet po 
jednotlivých dolinách, turnaj v spoločenských hrách v klubovni, návšteva detí zo 
špeciálnej ZŠ s programom, vystúpenia spevokolu na rôznych podujatiach, 
vystúpenia študentov gymnázia s hudobným a divadelným vystúpením, návštevy 
známych slovenských osobností v našom zariadení, účasť na športových hrách 
v rekreačnom areáli v Podskalí, účasť na Trenčianskom Omarovi

-  nami organizované akcie -  oslava "30 -  teho výročia otvorenia zariadenia", 
„Týždeň medzinárodnej kuchyne", návšteva mons. Galisa, Žilinského biskupa, 
vianočný koncert speváckeho súboru, maškarný ples so živou hudbou (maskami 
z Podmanína), Medzinárodný deň žien, kultúrny program s odovzdávaním darov 
pre jubilantov - Mesiac úcty k starším, spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou 
a vianočnými sviatkami, spoločná štedrá večera, rozlúčka so starým rokom

S prihliadnutím na zdravotných problémov klientov, snažíme sa vytvárať programy, 
ktoré ich aktivizujú rešpektujúc ich možnosti a schopnosti, preto zabezpečujeme pre 
pracovníkov úseku rôzne vzdelávacie kurzy a tiež od roku 2015 vykonávame 
v zariadení pravidelne supervíziu.

Individuálne plánovanie v zariadení
Zariadenie plánuje poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, 
schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby. Vedie písomné individuálne
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záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby, ktoré následne vyhodnocuje za 
účasti prijímateľa sociálnej služby.
Počas prvých dní v zariadení sa klientovi venuje zvýšená pozornosť z dôvodu 
adaptácie.
Prijímateľ sociálnej služby za pomoci sociálneho pracovníka a sanitárky 
zosumarizuje svoje očakávania, osobné ciele a následne je vyhotovený individuálny 
plán osobnosti. Tento písomný záznam sa skladá z anamnézy, sociálneho plánu, 
ošetrovateľského a terapeutického plánu. Individuálne plány sa polročne 
vyhodnocujú a závery sa následne prehodnocujú s prijímateľom sociálnej služby za 
pomoci sociálneho pracovníka.

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN je zariadením sociálnych služieb, ktoré 
poskytuje sociálne služby občanom Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe 
Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, do domova sociálnych služieb 
a špecializovaného zariadenia (ďalej DSS a ŠZ), ktorých zdravotný stav zodpovedá 
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách V. a VI. stupňu odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. V útulku poskytuje ubytovanie na určitý 
čas pre 20 mužov bez domova a prijímatelia sociálnej služby tohto druhu nie sú 
posúdení na sociálnu službu.
Počas celého roka pri výkone svojich odborných činností členovia sociálneho úseku 
a celého multidisciplinárneho tímu uplatňovali humánny a etický prístup 
k prijímateľom sociálnej služby s rešpektovaním a dodržiavaním Charty ľudských 
práv a slobôd.

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb
K 31. 12. 2015 CSS - BYSTRIČAN poskytoval sociálne služby 175 prijímateľom 
sociálnej služby, z toho 82 prijímateľom v DSS, 76 prijímateľom v ŠZ a 17 
prijímateľom sociálnych služieb v útulku. Bližšiu štatistiku prijímateľov sociálnej 
služby uvádzajú tabuľky č. 1. - 8. Všetky údaje sú uvedené k 31. 12. 2015.

Tabuľka č. 1: Rozdelenie prijímateľov CSS - BYSTRIČAN podľa pohlavia
Druh sociálnej služby Zeny Muži Spolu
Domov sociálnych služieb 62 20 82
Špecializované zariadenie 52 24 76
Útulok - 17 17
Spolu 114 61 175

Tabuľka č. 2: Počet prijímateľov sociálnej služby podľa druhu sociálnej služby 
a stupňa odkázanosti____________________________________________________
Druh sociálnej služby V. stupeň 

odkázanosti
VI. stupeň 
odkázanosti

spolu

Domov sociálnych 
služieb

7 75 82

Špecializované
zariadenie

2 74 76

Útulok - - -
Spolu 9 149 158

18



Tabuľka č. 3: Využiteľnosť lôžkodní
Druh sociálnej služby Prepočítaný počet 

prijímateľov soc. služby 
za celý rok

Využiteľnosť lôžkodní
plán skutočnosť

Domov sociálnych služieb 111,82 29 200 40 090
Špecializované zariadenie 48 29 200 18 242
Útulok 16,86 7 300 6 154

Priemerná dĺžka pobytu v CSS - BYSTRIČAN je 4,1 roka.

Tabuľka č. 4: Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby
Veková štruktúra Domov sociálnych 

služieb
Špecializované
zariadenie

Útulok

93-9 - - 3

26-04 9 10 14
63 - 74 12 13 -
75 - 79 32 25 -

8 o - 8 -n 3 2 -

98-58 15 17 -
nad 90 rokov 11 9 -
Z dôvodu, že CSS - BYSTRIČAN je zariadením, o služby ktorého je záujem v rámci 
celého Trenčianskeho samosprávneho kraja a nedokážeme ihneď vyhovieť všetkým 
žiadostiam, v zariadení bol vytvorený poradovník, do ktorého sme, na základe 
písomného súhlasu žiadateľa, rozhodnutím zaradili žiadosť žiadateľa o zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby.
Do poradovníka sú žiadatelia zapísaní podľa dátumu prijatia „Žiadosti 
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" a tiež podľa druhu poskytovanej 
služby - DSS, ŠZ.

Tabuľka č. 5: Počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
Druh sociálnej služby Zeny Muži Páry Spolu
Domov sociálnych služieb 15 7 1/2 24
Špecializované zariadenie 10 15 - 25
Útulok - - - -
Spolu 25 22 1/2 49

Z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu niektorých našich klientov, museli sme ich 
dať preposúdiť a preradiť ich z časti domova sociálnych služieb do špecializovaného 
zariadenia.

Tabuľka č. 6: V roku 2015 zariadenie opustili prijímatelia sociálnej služby 
z dôvodu:

Druh sociálnej služby Úmrtie
Preradenie 
do iného 
zariadenia

Odchod na
vlastnú
žiadosť

Ukončenie 
pobytu zo 
strany 
CSS

Spolu

Domov sociálnych 
služieb 17 52 1 - 70

Špecializované
zariadenie 9 - - - 9

Útulok 1 - 7 - 8
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Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN poskytuje sociálnu službu na základe 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva je uzatvorená spôsobom, ktorý je pre 
prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
V prípade, ak sa zmenili skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby a ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady 
a platenia úhrady za sociálnu službu, CSS - BYSTRIČAN a prijímateľ sociálnej 
služby uzatvárajú dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Tabuľka č. 7: Výška a druh príjmov, prijímateľov sociálnej služby
Invalidný dôchodok Starobný dôchodok Iný príjem 

príspevok na bývanie
minimum maximum priemer minimum maximum priemer minimum maximum priemer
111,90 663,80 348,57 210,80 745,30 393,62 9,10 45,60 27,35

Úhrady za poskytované služby:
V roku 2015 prijímatelia sociálnej služby platili úhradu z priemerných ekonomicky 
oprávnených nákladov Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014, ktoré boli vo 
výške 703,85 €, z čoho podľa Všeobecne záväzného nariadenia TSK prijímateľ s celoročnou 
formou pobytu platí mesačne úhradu vo výške 42% priemerných mesačných ekonomicky 
oprávnených nákladov (ďalej EON).
Úhrada za deň bola stanovená vo výške:
-  9,71 €, ak bola poskytovaná racionálna a šetriaca diéta;
-  10,31 €, ak bola poskytovaná diabetická diéta;
-  10,61 €, ak bola poskytovaná bezlepková diéta.

Úhrada za mesiac (30 / 31 dní) bola klientovi stanovená vo výške:
-  291,30 € / 301,01 €, ak poberal racionálnu alebo šetriacu diétu;
-  309,30 € / 319,61 €, ak poberal diabetickú diétu;
-  318,30 € / 328,91 €, ak poberal bezlepkovú diétu.

Tabuľka č. 8: Úhrada za sociálnu službu+ počet neplatičov
Druh sociálnej služby Počet prijímateľov 

s povinnosťou platiť
Počet
prijímateľov
bez
povinnosti 
platiť úhradu

Počet
neplatičov

Výška
pohľadávok

celú
úhradu

časť
úhrady

Domov sociálnych 
služieb

82 - - 11 28 517,73

Špecializované
zariadenie

76 - - 7

Útulok 17 - - 6 253
Spolu 175 - - 24 28 770,73

Informovanie verejnosti
Vzhľadom na záujem verejnosti a potreby rodín prijímateľov sociálnych služieb 
poskytujeme aj sociálne poradenstvo formou telefonických, korešpondenčných 
a online-ových konzultácií.
Poradenstvo cez telefón - v pracovné dni od 7,30 hod. - 15,30 hod.
Korešpondenčné poradenstvo - v pracovné dni do 24 hodín od podania požiadavky.
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Webová stránka www.cssbystrican.sk je pravidelne aktualizovaná o nové informácie 
a o činnosti zariadenia.
Pri prijímacom procese poskytujeme žiadateľom, prípadne ich rodinám „manuál", kde 
je presne rozpísané, čo všetko treba vybaviť a aké doklady ku žiadosti treba doložiť. 
Tieto informácie taktiež uvádzame na našej webovej stránke.

Realizácia projektov
Projekty nám pomáhajú pri skvalitňovaní sociálnych služieb, ktoré sa snažíme 
vypracovávať každý rok.

V roku 2015 sme vypracovali nasledovný projekt:
-  Zriadenie bezbariérovej kúpeľne - je to projekt, ktorý sme si podali v roku 2014 

a v prípade jeho odsúhlasenia by sme vytvorili bezbariérovú kúpeľňu i v druhej 
budove zariadenia.

-  Ako po minulé roky, aj v roku 2015 sme sa zúčastnili NP prostredníctvom 
ÚPSVaR v Považskej Bystrici a dali sme možnosť pomôcť znevýhodneným 
uchádzačom o zamestnanie

Priority a vízie v oblasti sociálnych služieb
Priority sociálneho úseku prirodzene nadväzujú na priority Centra sociálnych služieb
- BYSTRIČAN, ktorými je spolupráca multidisciplinárneho tímu, ktorý všetkými silami 
podporuje samostatnosť a zlepšenie kvality života jednotlivca a celej komunity 
prijímateľov sociálnych služieb, integrácia prijímateľov sociálnych služieb do 
spoločnosti a podpora jednotlivcov k samostatnosti.

Niektoré aktivity a podujatia v roku 2015 (fotogaléria):

- návšteva detí z internátnej školy

- hudobné stredy v klubovní

21

http://www.cssbystrican.sk


- fašiangová veselica

- jarná brigáda

- vítanie jari

- týždeň medzinárodnej kuchyne
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- otvorenie novej herne

- naše obľúbené spoločenské hry

- reminiscenčná miestnosť -  „BABIČKINA IZBA"

23



-  spoločné sadenie muškátov

- príprava na Májové slávnosti

- ako sme sa zúčastnili Májových slávností

- Charitatívny beh Tesco - Beh pre život
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- Podskalie - Hry bez hraníc

- návšteva rodnej doliny spojená s návštevou kostola -  Považské Podhradie, 
Papradno,, Slopná, Dolný Moštenec, Pružina, ...



- CSS Chmelinec -  Deň otvorených dverí

- Deň jablka -  navštívili sme Spojenú školu internátnu v Považskej Bystrici

- navštívili sme aj tvorivé dielne

- Gratulácie našim jubilantom
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- Trenčiansky Omar -  Slávnica

- Návšteva svätého Mikuláša v zariadení

- Vianočný koncert v našom zariadení

- čítanie povestí v Babičkinej izbe
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- pečenie vianočných medovníčkov

- športovo zábavné piatky

- Betlehemci zavítali do nášho zariadenia

- Štedrá večera
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EKONOMICKO - PREVÁDZKOVÝ USEK

Poznámky k 31.12.2015 
Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN

Sídlo účtovnej jednotky 017 01 Považská Bystrica, Zakvášov 
1935/453

ICO 00632350
Dátum zriadenia 01.08.1985
Spôsob zriadenia Zriaďovacou listinou
Názov zriaďovateľa Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo zriaďovateľa K dolnej stanici 7282/20A
b) Právny dôvod na zostavenie riadna
účtovnej závierky G  mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou M  áno
konsolidovaného celku □  nie
d)Účtovná jednotka je súčasťou M  áno
súhrnného celku verejnej správy □  nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej 
jednotky

Poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom 
o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších 
predpisov a Zriaďovacou listinou CSS-BYSTRIČAN ev. č. 
2007/004492 schválenou Zastupiteľstvom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja dňa 28.02. 2007 uznesením č. 
172/2007, v znení Dodatku č. 1 schváleného 
Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja 
uznesením č. 850/2009 zo dňa 26.08.2009 a Dodatku č. 2 
schváleného Zastupiteľstvom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uznesením č. 459/2012 zo dňa 
31.10.2012, Dodatku č. 3 schváleného Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením 
č.684/2013 zo dňa 28.10.2013, Dodatku č. 4 schváleného 
Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja 
uznesením číslo 75/2014 zo dňa 31.03.2014 a Dodatku č.
5 k Zriaďovacej listine CSS-BYSTRIČAN schváleného 
Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 
328/2015 zo dňa 23.11.2015 Centrum sociálnych služieb
- BYSTRIČAN Považská Bystrica je  zariadením sociálnych 
služieb, určeným pre fyzickú osobu:___________________
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- v domove sociálnych služieb, odkázanú na pomoc inej 
fyzickej osoby a je j stupeň odkázanosti je  najmenej V. 
podľa prílohy č. 3, alebo pre fyzickú osobu, ktorá je  
nevidiaca a je j stupeň odkázanosti je  najmenej III. podľa 
prílohy č.3 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

- v špecializovanom zariadení, odkázanú na pomoc inej 
fyzickej osoby, je j stupeň odkázanosti je  najmenej V. podľa 
prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je  najmä 
demencia rôzneho typu etiológie.

- v útulku, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb 
a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže 
doterajšie bývanie užívať.

V domove sociálnych služieb a v špecializovanom 
zariadení sa poskytuje pobytová sociálna služba ako 
celoročná. V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas.

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej 
jednotky___________________________________________________________

Štatutárny zástupca (meno 
a priezvisko)
Funkcia

Mgr. Gabriela Lukáčová 
poverená riadením CSS-BYSTRIČAN

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 82,9

Počet zamestnancov ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka účtovnej jednotky z toho: 
- počet vedúcich zamestnancov

87

5

Organizačná štruktúra účtovnej 
jednotky:

Riaditeľ
Úsek ekonomicko-prevádzkový úsek

/27 zamestnancov/
Úsek sociálno-zdravotný

/50 zamestnancov/
Útulok /5 zamestnancov/

- rozpočtové organizácie zriadené 
účtovnou jednotkou (počet) 0

- príspevkové organizácie zriadené 
účtovnou jednotkou (počet) 0

- neziskové organizácie 
založené/zriadené účtovnou 
jednotkou (počet)

0

- právnické osoby založené účtovnou 
jednotkou (počet) 0

30



Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého 
pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti G  áno G  nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti 
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu G  áno G  nie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

Položky Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou 

činnosťou vlastnými nákladmi

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný obstarávacou cenou
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou 

činnosťou vlastnými nákladmi

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný 
majetok získaný bezodplatne

reprodukčnou obstarávacou 
cenou

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou
g) zásoby nakupované obstarávacou cenou
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi

i) zásoby získané bezodplatne reprodukčnou obstarávacou 
cenou

j) pohľadávky menovitou hodnotou
k) krátkodobý finančný majetok menovitou hodnotou

l) časové rozlíšenie na strane aktív

náklady budúcich období a 
príjmy budúcich období sa 
vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s 
účtovným obdobím.

m)záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitou hodnotou

n) rezervy oceňujú sa v očakávanej 
výške záväzku

o) časové rozlíšenie na strane pasív

výdavky budúcich období a 
výnosy budúcich období sa 
vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s 
účtovným obdobím.

p) deriváty pri nadobudnutí obstarávacou cenou
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4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba 
odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných 
odpisov

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú 
stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a 
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína: 

lEIodo dňa jeho zaradenia do používania
□prvým  dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku 
do používania

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa 
lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:_____

Odpisová skupina Predpokladaná doba 
používania v rokoch

Ročný odpis Sadzba ročného 
odpisu v %

1 4 1/4 25,00
2 6 1/6 16,67
3 8 1/8 12,50
4 12 1/12 8,33
5 20 1/20 5
6 50 1/50 2

Drobný nehmotný majetok
o d ..... 0.....€ do ....1.660,- € v období od 1.1.2009 do 28.2.2009,
od 1. marca 2009 je hranica od 0,- EUR do 2.400,- EUR, ktorý podľa rozhodnutia 
účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom, sa účtuje pri obstaraní do 
nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Eviduje sa v module Majetok v programe iSPIN od dodávateľa ekonomicko- 
informačného systému iSPIN AssecoSolutions a.s. Bratislava.
Drobný hmotný majetok
od .0.. € do .996,- € v období od 1.1.2009 do 28.2.2009, od 1.marca 2009
je hranica od 0 EUR do 1 700,- EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie 
je dlhodobým hmotným majetkom, sa účtuje ako zásoby.
Eviduje sa v module Majetok v programe iSPIN od dodávateľa ekonomicko- 
informačného systému iSPIN AssecoSolutions a.s. Bratislava.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k

odpisovanému dlhodobému majetku
□  áno E nie
neodpisovanému dlhodobému majetku
□  áno E nie
nedokončeným investíciám
□  áno E nie
dlhodobému finančnému majetku
□  áno E nie
zásobám
□  áno E nie
pohľadávkam
E  áno □ nie
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Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri 
ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti 
pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:________________________________________

3
mesiace

najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez 
príslušenstva

6
mesiacov

najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez 
príslušenstva

9
mesiacov

najviac do výšky 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez 
príslušenstva

12
mesiacov

najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez 
príslušenstva

6. Zásady pre vykazovanie transferov
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia 
všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Bežný transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 

s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 

s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu

Kapitálový transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti 

s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou 
vyradeného dlhodobého majetku)

- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s 
nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou 
vyradeného dlhodobého majetku)

- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej 

súvislosti s nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce/mesta

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného 
prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným 
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola 
táto cudzia mena nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet 
cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený 
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň 
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých 
preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na 
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
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centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto 
cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 
Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu 
zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto 
hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, sa už neprepočítavajú.
CSS-BYSTRIČAN v roku 2015 nemá obsahovú náplň.

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
Textová časť k tabuľke č.1

V roku 2015 CSS-BYSTRIČAN Považská Bystrica v rámci prírastkov nadobudol:

- nákupom - „Elektrická smažiaca panvica BR „ za 2 590,- EUR - došlá faktúra 
interné číslo DFK0001/15,externé číslo 661/2015, dodávateľ GASTRO VRÁBEĽ 
s.r.o. M.R. Štefánika 1832 , Dolný Kubín . Výmena za nefunkčnú elektrickú panvicu ľ 
v kuchyni zariadenia zariadenia.

- nákupom-„Rekonštrukcia osobného výťahu“ v budove DD1 za 34.992,- EUR-
došlá faktúra interné č. DFK0002/15, externé číslo 111150032, dodávateľ 
VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY s.r.o. Jarošov, Pivovarská 542, Uherské Hradište. 
Rekonštruoval sa osobný výťah v budove DD1.

Presuny - Prírastky spolu v roku 2015 :
Obstarávacia cena 2015 : 37.582,00 EUR 
Oprávky 2015 : 74.948,62 EUR

V rámci položky majetku Obstaranie dlhodobého hmotného majetku -účet 042 
prírastkami boli nákup : „Elektrická smažiaca panvica BR„ za 2 590,- EUR a 
rekonštrukcia osobného výťahu v budove DD1 za 34.992,- EUR

- celkom - prírastky účtu 042 -  obstaranie dlhodobého hmotného majetku 
strana MD sa rovná sume 37.582,- EUR.
Presun účtu 042-obstaranie dlhodobého hmotného majetku tvorí zaradenie do 
používania -  „Elektrická smažiaca panvica BR„ za 2 590,- EUR a „Rekonštrukcia 
osobného výťahu „ v budove DD1 za 34.582,- EUR
- celkom presun účtu 042 -  obstaranie dlhodobého hmotného majetku strana 
DAL sa rovná sume 37.582,- EUR.

34



Presuny medzi účtami účtovnej triedy O Dlhodobý majetok :
- 042 a 021-1 v sume 34.992,00 EUR -  zaradenie do užívania „Rekonštrukcia 

osobného výťahu „  -  budova DD1.
042 a 022-4 v sume 2.590,00 EUR -  zaradenie do užívania „  Elektrická 

smažiaca panvica „

V rámci úbytkov DlHM boli vyradené - likvidácia - odpísaný, nefunkčný, 
neupotrebiteľný DlHM :

- Chladiaca skriňa IČ HIM 3 060 v hodnote 995,82 EUR ( dátum zaradenia do
používania 30.06.1996)

- Mangel elektrický IČ HIM 4 026 v hodnote 335,26 EUR ( dátum zaradenia do
používania 01.06.1990)

- Mycí stroj M 501 IČ HIM 4 028 v hodnote 547,20 EUR ( dátum zaradenia do
používania 01.06.1990)

- Telefónna ústredňa PANASONIC
IČ HIM 5 080 v hodnote 1 331,01 EUR ( dátum zaradenia do

používania 10.12.2002)

Úbytky spolu v roku 2015: 3.209,29 EUR

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku

Spôsob poistenia Výška poistenia
Poistenie majetku a zodpovednosti 
za škodu, poistenie elektroniky, 
poistenie strojov a zariadení na 
roky 2014-2017
- Dlhodobý hmotný majetok 
odpisovaný - v novej cene
- Samostatné hnuteľné veci 
a súbory hnuteľných vecí

Poistníkom je Trenčiansky samosprávny kraj .

POISTENE RIZIKA: Poistené riziká sú v rozsahu Rámcovej 
dohody o poistení majetku a všeobecnej 
zodpovednosti za škodu na rok 2014.
1.Komplexné živelné riziko
2.Poistenie pre prípad odcudzenia
3.Poistenie strojov a zariadení
4.Poistenie elektroniky
5.Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia 
skla

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za 
škody.

Pri poistení sa postupuje podľa „Smernice č.4/2014 o poistení majetku a osôb, 
vydanej Trenčianskym samosprávnym krajom - účinnosť od 15. 04.2014. Uvádza 
v poznámkach Trenčiansky samosprávny kraj - zriaďovateľ CSS- BYSTRIČAN 
Považská Bystrica.
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c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo 
v správe účtovnej jednotky - majetok v správe účtovnej jednotky- CSS - 
BYSTRIČAN Považská Bystrica, ktorého vlastníkom je Trenčiansky samosprávny 
ako zriaďovateľ CSS-BYSTRIČAN.

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka 
vlastnícke právo Suma

Pozemky 0
Budovy, stavby 0
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 0
Dopravné prostriedky 0
Majetok v správe účtovnej jednotky 
/RO,PO/

ZC 1 679 817,07
(OC 2 597 442,56 

- oprávky 917 625,49)
z toho:

Pozemky 
Budovy, stavby

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 

Dopravné prostriedky

35.854,41 (OC 35 854,41 - oprávky 0) 
1 627 641,33 (OC 2 420 320,40

- oprávky 792 679,07)
16 321,33 (OC 105 332,05

- oprávky 89 010,72)
0 (OC 35935,70

- oprávky35.935,70)

2. Dlhodobý finančný majetok 
Organizácia nemá obsahovú náplň.

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach 
Organizácia nemá obsahovú náplň.

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky 
a ostatný dlhodobý finančný majetok
Organizácia nemá obsahovú náplň.

B Obežný majetok 

1. Zásoby

a) vývoj opravnej položky k zásobám- tabuľka č.2 
Organizácia nemá obsahovú náplň.

b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má 
Organizácia nemá obsahovú náplň.

c) spôsob a výška poistenia zásob
Druh zásob Spôsob poistenia Výška poistenia

Materiál na sklade /účet Na účtovnú cenu
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112/
Poistníkom je Trenčiansky samosprávny kraj.
Zásoby v roku 2015 boli poistené nasledovne:
V rámcovej dohode je dojednané poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za 
škodu, poistenie elektroniky, poistenie strojov a zariadení.
Rozsah poistenia majetku zahŕňa:
- komplexné živelné riziko,
- poistenie pre prípad odcudzenia,
- poistenie strojov a zariadení,
- poistenie elektroniky,
- poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla,
- poistenie zodpovednosti za škody: zodpovednosť za škodu sociálnych zariadení, 
ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti 
s ňou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov.

Predmetom poistenia majetku sú okrem iného aj: 
zásoby /účet 112/ - na základe súpisu
Postup pri poistení majetku, zásob a osôb, likvidácie poistných udalostí, PZP, 
havarijného poistenia, poistenia krádeže vecí žiakov a poistenia zodpovednosti za 
škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je presne definovaný v 
„Smernici č.l/2014 o poistení majetku a osôb„, ktorú vydal Trenčiansky samosprávny 
kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín v apríli 2014.
Rozsah poistenia, spôsob poistenia a výška spoluúčasti pri jednotlivých rizikách 
upravuje rámcová dohoda, všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania, 
ktoré tvoria prílohy uvedenej Smernice č. 1/2014 o poistení majetku a osôb.
Predmet poistenia: zásoby 
Poistná suma: 800 000,00 EUR 
Spôsob poistenia: na účtovnú cenu 
Spoluúčasť: 5 % min. 100
Uvádza v poznámkach zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj.

2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky Riadok
súvahy

Hodnota
pohľadávok Opis

Pohľadávky 
z nedaňových 
príjmov obcí 
a vyšších územných 
celkov
a rozpočtových 
organizácií 
zriadených obcou 
alebo vyšším 
územným celkom 
(318AÚ)-(391AÚ)

068 7 082,01

Pohľadávky voči prijímateľom 
sociálnej služby za 
poskytované sociálne služby 
v CSS - BYSTRIČAN 
Považská Bystrica v súlade 
s platným cenníkom...
( 318 -  27.509,59 €
- 391 - OP 20.427,58 €) =

7.082,01 € Netto

Spolu 060 7 082,01
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b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3 
Textová časť k tabuľke č.3
K tvorbe opravných položiek k pohľadávkam sa pristúpilo z dôvodu toho, že CSS - 
BYSTRIČAN pri analýze pohľadávok - viď dokladová inventarizácia pohľadávok, 
dospel k predpokladu, že dlžníci - prijímatelia sociálnej služby - neuhradia buď vôbec 
alebo iba čiastočne pohľadávky voči nim vykazované.

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky Suma OP Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Pohľadávky
z nedaňových príjmov 
obcí a vyšších územných 
celkov a rozpočtových 
organizácií zriadených 
obcou alebo vyšším 
územným celkom -riadok 
súvahy 068

20.427,58 1.Hodnota OP k 31.12.2014:
13.953,94 EUR

2. K tvorbe OP sa pristúpilo z dôvodu 
nedostatočného preukázateľného 
príjmu dlžníkov - prijímateľov sociálnej 
služby, preukázateľným príjmom je 
zatiaľ iba dôchodok, ktorý nestačí na 
úhradu za sociálne služby, ktoré sa im 
poskytujú v CSS, ich ďalší príjem a 
majetok sa skúma vrátane 
zaopatrených plnoletých detí a rodičov, 
ktorí v súlade so zákonom by si mali 
plniť voči nim svoju vyživovaciu 
povinnosť - v súlade so zásadou 
opatrnosti a predpokladu, že dlžníci 
nezaplatia pohľadávky, čiastková 
inventarizačná komisia pri dokladovej 
inventúre pohľadávok 2015 podala 
návrh na vytvorenie nových OP
a dotvorenie pôvodných OP, spolu vo 
výške 6.703,33 EUR.
3. Zníženie OP - dlžníci si uhradili 
v roku 2015 časť pohľadávok
z minulých rokov, ku ktorým boli 
vytvorené OP - celkom vo výške

229,69 EUR
4. Zrušenie OP - v roku 2015 sme 
nerušili OP, iba sa znižovali, dotvárali 
a tvorili nové -  vo výške 0,00 EUR.
5. Hodnota OP k 31.12.2015:

20.427,58 EUR
c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 
Textová časť k tabuľke č. 4
Ide o pohľadávky na účte 318 - pohľadávky z nedaňových príjmov obcí, vyšších 
územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom - neuhradené pohľadávky za sociálne služby v CSS-BYSTRIČAN 
poskytované v súlade s platným cenníkom - paragraf 17 zákona NR SR č. 448/2008 
o sociálnych službách vo výške 27.509,59 EuR,v tom nezinkasované pohľadávky - 
za bežné účtovné obdobie 2015 sú vo výške 9.721,07 EUR, pohľadávky za 
bezprostredne predchádzajúce obdobie boli vo výške 18.106,81 EUR - úhrada
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pohľadávok z minulých rokov v roku 2015 vo výške 318,29 EUR spolu 
nezinkasované pohľadávky k 31.12.2015 sú vo výške 27.509,59 EUR.

Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 26.894,68 EUR /BÚO/vznikli tým, že časť 
prijímateľov sociálnej služby uhrádza len časť úhrady za poskytované sociálne 
služby, nakoľko ich dôchodok po odpočítaní povinného zostatku /25 % sumy 
životného minima - od 1 .júla 2015 ide o sumu 49,52 EUR, ktorá im musí zostať/ 
nepostačuje na celú úhradu stanovenú v „Rozhodnutí o úhrade„ a v „Zmluve 
o poskytovaní sociálnej služby, .Ďalšie pohľadávky vo výške 614,91 EUR /BÚO/ sú 
v lehote splatnosti a vznikli za mesiac december 20l5, povinnosť uhradiť pohľadávku 
za 12/15 je do 15. 01.2016.

Pohľadávky v EUR z nedaňových príjmov účet 318, účet 335-ostatné 
pohľadávky k 31.12.2015 - podrobnejšia analýza____________________________

DSS,SZ Útulok Celkom
zaopatrenie /318/ 4,48 0 4,48
bývanie do 31. 07.2011 /318/ 4 575,15 0 4 575,15
bývanie od 01. 08.2011 /318/ 22.603,02 0 22.603,02
stravovanie /318/ 106,94 0 106,94
iné služby v súlade s cenníkom./318/ 0 0 0
sociálne služby - útulok /318/ 0 220,00 220, 00
pohľadávky voči zamestnancom /335/ 0 0 0
Spolu 318 27.289,59 220,00 27.509,59
Spolu 335 0 0 0
Pohľadávky spolu-
dokladová inventúra: 27.289,59 220,00 27.509,59
Účtovný stav pohľadávok 27.289,59 220,00 27.509,59
Tvorba OP - KOREKCIA 20.312,08 115,50 20.427,58
Pohľadávky - NETTO 6.977,51 104,50 7.082,01
v tom:
Inventarizačný rozdiel 0 0 0

BRUTTO KOREKCIA NETTO

I. Výška pohľadávok po lehote splatnosti /318/ v EUR:
26.894,68 20.427,58 6.467,10

z toho: po lehote splatnosti
do 30 dní: 763,97 0 763,97
od 30 dní do 60 dní: 881,44 0 881,44
od 60 dní do 90 dní: 865,58 0 865,58
od 90 dní do l roka: 6.880,01 2.923,90 3.956,11
nad 1 rok: 17.503,68 . 17. 503,68 0

2.Výška pohľadávok v lehote
splatnosti /318 + 335/: 614,91 0 614,91

3. Nevymožiteľné pohľadávky: 96,74 EUR
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d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - 
tabuľka č.4 

Textová časť k tabuľke č.4
CSS- BYSTRIČAN eviduje k 31.12.2015 pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného roka vrátane v celkovej výške 27.509,59 EUR v tom 
614,91 EUR, to sú pohľadávky v lehote splatnosti, po lehote splatnosti eviduje výšku 
pohľadávok 26.894,68 EUR - ide o pohľadávky za poskytované sociálne služby voči 
klientom - prijímateľom sociálnej služby, ktoré vznikli z dôvodu ich nedostatočného 
príjmu, ktorým je starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou Bratislava. 
Výška dôchodku nepostačuje na úhradu sociálnej služby, ktorej sú prijímateľmi a je 
stanovená v „Rozhodnutí o úhrade." alebo v „Zmluve o poskytovaní sociálnej služby,.
V bezprostredne predchádzajúcom období hodnota pohľadávok v lehote splatnosti 
so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane bola vo výške 231,34 EUR 
a pohľadávky po lehote splatnosti v bezprostredne predchádzajúcom období boli vo 
výške 17.875,47 EUR - celkom pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka v BPO boli 18.106,81 EUR.

3. Finančný majetok

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý

finančný
majetok

Riadok
súvah

y

Zostatok 
k 31.12.2014

Prírastky
+

Úbytky Zostatok 
k 31.12.201 

5
Ceniny (213) 087 48,75 4 011,65 4 009,40 51,00
Bankové účty 
(221) 088 66 528,77 86 191,12 72 901,44 79 818,45

Pokladnica (211) 086 0 70 069,20 70 069,20 0
Peniaze na ceste 
(261) 088 0 298 122,34 298 122,34 0

Výdavkový 
rozpočtový účet 
(222)

090 0 1 331 960,38 1 331 960,38 0

Príjmový 
rozpočtový účet 
(223)

091 0 586 139,16 586 139,16 0

Spolu 085 66 577,52 2 376 493,85 2 363 201,92 79 869,45

Krátkodobý finančný majetok Zostatok k 31.12.2015
Ceniny (213) 51,00
Bankové účty (221) 79 818,45
Pokladnica (211) 0
Peniaze na ceste (261) 0
Výdavkový rozpočtový účet (222) 0
Príjmový rozpočtový účet (222) 0
Spolu 79 869,45
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4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy): 
Organizácia nemá obsahovú náplň.

5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov 
budúcich období

Opis položky 
časového 
rozlíšenia

Riadok
súvahy

Zostatok 
k 31.12.2014

Prírastky
+

Úbytky Zostatok 
k 31.12.2015

Náklady budúcich
období
spolu z toho:

111 747,98 775,20 747,98 775,20

Predplatné 2016 - 
odborné
publikácie, zbierky 
zákonov SR, 
Finančný 
spravodajca, 
služba nájomného 
servisu - 
osviežovače 
vzduchu, služba 
technika PO 
a BOZP,PZS

747,98 775,20 747,98 775,20

Príjmy budúcich 
období spolu 
z toho:

113 0 0 0 0

Spolu 110 747,98 775,20 747,98 775,20

Opis jednotlivých významných položiek 
časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2015

Náklady budúcich období spolu z toho: 775,20
Predplatné 2016 - odborné publikácie, zbierky 
zákonov SR, Finančný spravodajca, služba 
nájomného servisu- osviežovače vzduchu, 
poplatok za službu technika PO a BOZP,PZS

775,20

Príjmy budúcich období spolu z toho: 0
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Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5 
Textová časť k tabuľke č.5
Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Názov položky

Hodnota 
v € 

k 31.12.201 
4

Zvýšenie
+

Zníženie Presun 
+ / -

Hodnota 
v € 

k 31.12.20 
15

Nevysporiadaný 
výsledok 
hospodárenia 
minulých rokov

2 770,95 0 0 23 795,59 21 024,64

Výsledok 
hospodárenia 
za účtovné 
obdobie

23 795,59 1 956 804,20 1 943 088,15 -23 795,59 13 716,05

Spolu 21 024,64 1 956 804,20 1 943 088,15 0 34 740,69

Vlastné imanie - tabuľka č.5

Názov položky

Opis jednotlivých položiek a opis zmien 
jednotlivých položiek vlastného imania, najmä 

zmeny oceňovacích rozdielov, 
opravy významných chýb minulých rokov

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých 
rokov (428) -riadok súvahy 
124 = 21 024,64 EUR

Pozostáva:
-  z bývalého účtu 964 - saldo výdavkov a nákladov 

vo výške + 54 306,46 EUR /- 1 636 036,48 SK/ 
k 31. 07.2007

- účtovanie v rámci prevodového mostíka k 01. 01. 
2008 pri zmene účtovnej metodiky - časové 
rozlíšenie cez doklad IDKZ - 381- náklady 
budúceho obdobia vo výške + 3 715,18 EUR
(111 923,51 Sk) - zvýšenie nevysporiadaného 
výsledku hospodárenia

- účtovanie v rámci prevodového mostíka k 1.1.2008 
cez IDKZ na účte 323 - tvorba rezerv na 
nevyčerpané dovolenky a nevyfakturované dodávky 
celkom vo výške -  22 477,70 EUR /677 163,- Sk/
zníženie nevysporiadaného VH

- zaúčtovanie záporného hospodárskeho výsledku z 
hlavnej činnosti za rok 2008 vo výške

- 16 836,07 EUR /507.203,47 SK/- zníženie 
nevysporiadaného VH

- zaúčtovanie záporného hospodárskeho výsledku 
z hlavnej činnosti za rok 2009 vo výške
- 15 753,39 EUR - zníženie nevysporiadaného VH

- zaúčtovanie záporného hospodárskeho výsledku
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z hlavnej činnosti za rok 2010 vo výške
- 54 633,11 EUR - zníženie nevysporiadaného VH

- zaúčtovanie kladného hospodárskeho výsledku
z hlavnej činnosti za rok 2011 + 57 516,02 EUR -
- zvýšenie nevysporiadaného VH

- zaúčtovanie záporného hospodárskeho výsledku 
z hlavnej činnosti za rok 2012 vo výške
- 1 769,93 EUR - zníženie nevysporiadaného VH

- zaúčtovanie záporného hospodárskeho výsledku 
z hlavnej činnosti za rok 2013 vo výške
- 6 935,67 EUR - zníženie nevysporiadaného VH

- zúčtovanie zostatku rezerv na účet 428 
nevyčerpané mzdy za dovolenky a sociálne 
zabezpečenie za rok 2013 v roku 2014 - metodické 
usmernenie MF SR vo výške 97,26 EUR

- zaúčtovanie kladného hospodárskeho výsledku
z hlavnej činnosti za rok 2014 + 23 795,59 EUR -
- zvýšenie nevysporiadaného VH

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 2015 
riadok súvahy 125 
13.716,05 EUR

Pozostáva:
a.) Majetok + 1 809 044,90 EUR

v tom :
-  zostatková cena DlHM 1 679 817,07 EUR
-  obežný majetok 128 452,63 EUR
-  časové rozlíšenie 381 775,20 EUR

b.) Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov 428 - 21 024,64 EUR

c.) Záväzky - 1 758 683,52 EUR
v tom:

-  rezervy 960,24 EUR
-  zúčtovanie medzi subjektmi VS

(355+351) 1 671 306,12 EUR

-  dlhodobé záväzky 472 448,57 EUR
-  krátkodobé záväzky 85 968,59 EUR 

(321+379+331+336+342+372)

d.) časové rozlíšenie - 15 620,69 EUR 
v tom:
výnosy budúcich období 15 620,69 EUR
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(384)

a zároveň rozdiel medzi výnosmi a nákladmi BÚO:
výnosy 2015 + 1 956 804,20 EUR 
náklady 2015 - 1 943 088,15 EUR

VH + 13 716,05 EUR
34 740,69 EUR = riadok

súvahy 123
Výsledok hospodárenia

B Záväzky

1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Textová časť k tabuľke č.6 a k tabuľke č.7
Rezervy k 31.12.2015 sú vykázané v riadku súvahy 131 ako ostatné krátkodobé 
rezervy - účet 323 vo výške 960,24 EUR.
Rezervy vytvorené k 31.12.2014 vo výške 1.702,37 €, z toho 1 702,37 € na 
nevyfakturované dodávky - nevyúčtované energie -  elektrická energia, vodné, 
stočné, na nevyúčtované telefóny, služba technika PO, BOZP boli vykázané na 
riadku 131 ako rezervy ostatné krátkodobé. V roku 2015 boli použité vo výške 
1.692,36 EUR a zrušenie rezerv bolo vykonané v roku 2015 vo výške 10,01 E u r. 
Použitie -zníženie a zrušenie vytvorenej rezervy sa zúčtovalo v prospech výnosov 
(účet 653) vo výške 1.702,37 €.
Na základe novely Opatrenia k postupom účtovania. sa od 01.01.2015 netvoria 
rezervy na mzdy za nevyčerpané dovolenky a sociálne zabezpečenie v rozpočtových 
organizáciách, avšak naďalej sa tvoria rezervy na nevyfakturované dodávky .

Na základe zásady opatrnosti CSS-BYSTRIČAN vytvoril aj v roku 2015 rezervy 
/záväzok s neistým časovým vymedzením alebo výškou predstavujúci existujúcu 
povinnosť CSS-BYSTRIČAN, ktorá vznikla z minulých období, je pravdepodobné, že 
v budúcnosti zníži ekonomické úžitky CSS-BYSTRIČAN).

-  na nevyfakturované dodávky a služby, konkrétne:
poplatok mobilné telefóny 55,11 €
vodné 431,34 €
stočné 473,79 €

Spolu tvorba rezerv 2015 960,24 €

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky Predpokladaný rok použitia

Nevyfakturované dodávky a služby 2016

Opis významných položiek rezerv
Názov položky Opis významných položiek rezerv

Nevyfakturované dodávky a služby Vytvorená rezerva vo výške 960,24 EUR- do
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stanovenej lehoty 15.1. neboli dodávateľmi 
tovarov a služieb vyfakturované dodávky 
služieb za december 2015 nasledovne:

- poplatok mobilné telefóny - vytvorená rezerva
55,11 EUR

- vodné - vytvorená rezerva 431,34 EUR
- stočné - vytvorená rezerva 473,79 EUR
- elektrická energia- vytvorená rezerva

429,45 EUR

SPOLU REZERVY 960,24 EUR

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 
Textová časť k tabuľke č.8
a.) Záväzky podľa doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:______

Záväzky podľa doby splatnosti Výška v € 
k 31.12.2015

Výška v € 
k 31.12.2014

Krátkodobé záväzky /r.151/ 
spolu z toho 85 968,59 73 952,14

Záväzky v lehote splatnosti 85 968,59 73952,14
Záväzky po lehote splatnosti 0 0
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu 
z toho 448,57 324,64

Záväzky v lehote splatnosti 448,57 324,64
Záväzky po lehote splatnosti 0 0
Spolu (súčet riadkov súvahy 151 
a 140) 86 417,16 74 276,78

CSS-BYSTRIČAN k 31.12.2015 eviduje vo svojej účtovnej evidencii iba záväzky 
v lehote splatnosti v celkovej výške 86.417,16 EUR, v tom:

1.Krátkodobé záväzky - riadok súvahy 151 vo výške: 85.968,59 EUR, ktoré vznikli 
v mesiaci december 2015 za dodané tovary a služby za poslednú dekádu mesiaca. 
Ide najmä o:
- dodávatelia /321/ 5 928,25 EUR - potraviny /501/

- energie /502/ - teplo, TÚV
Vodné

- služby /518/

2 005,90 EUR 
2 240,56 EUR 

549,40 EUR 
1 132,39 EUR

- iné záväzky /379/ 873,98

- zamestnanci /331/ 46 188,20
- zúčtovanie s orgánmi soc. 

poistenia a zdrav. poistenia

EUR - záväzky voči klientom 698,19 EUR 
( za dni neprítomnosti v decembri )
- záväzky z obstávok miezd 175,79 EUR 

a platov 
EUR mzda za december 2015

28 145,38 EUR poistné za december 2015
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- ostatné priame dane /342/ 4 795,20 EUR daň zo mzdy za dec. 2015

- transfery a ostatné zúčt.
so subjektmi mimo VS /372/ 37,58 EUR darované fin. prostriedky-SÚ

2. Dlhodobé záväzky - riadok súvahy 140 vo výške 448,57 EUR tvoria:

- záväzky zo sociálneho fondu /472/ 448,57 EUR - zostatok finančných
prostriedkov na bankovom účte 
sociálneho fondu/221/

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti(riadky140 a 151 súvahy)- tabuľka č.8 
Textová časť k tabuľke č.8

Záväzok Hodnota
záväzku Opis

Záväzky podľa 
zostatkovej 

doby splatnosti

Výška v € 
k 31.12.2015

Výška v € 
k 31.12.2014

Záväzky so zostatkovou 
dobou splatnosti do 1 
roka

85 968,59 73 952,14

Záväzky so zostatkovou 
dobou splatnosti od 1 
roka do 5 rokov

448,57 324,64

Záväzky so zostatkovou 
dobou splatnosti dlhšou 
ako 5 rokov

0 0

Spolu (súčet riadkov 
súvahy 140 a 151) 86 417,16 74 276,78

CSS-BYSTRIČAN eviduje záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka, 
to sú krátkodobé záväzky uvedené v súvahe v riadku 151 vo výške 85.968,59 EUR. 
Ďalej s dlhšou zostatkovou dobou splatnosti - od jedného do piatich rokov - eviduje 
iba záväzky zo sociálneho fondu uvedené v súvahe na riadku 144 v celkovej výške 
448,57 EUR. Iné záväzky CSS-BYSTRIČAN Považská Bystrica nemá.

c) popis významných položiek záväzkov (podľa jednotlivých položiek súvahy)

Záväzok Riadok
súvahy

Hodnota
záväzku Opis
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Ostatné krátkodobé
rezervy
(323) 131 960,24

Tvorba rezerv na základe 
zásady opatrnosti na 
nevyfakturované dodávky a 
služby

Zúčtovanie odvodov 
príjmov rozpočtových 
organizácií do 
rozpočtu
zriaďovateľa (351)

133 7 082,01

Záväzok voči zriaďovateľovi - 
nezinkasované pohľadávky za 
poskytované sociálne služby 
k 31.12.2015 -viď tabuľku č.2) 
v texte

Zúčtovanie 
transferov rozpočtu 
obce a vyššieho 
územného celku 
(355)

135 1 664 224,11

Záväzok voči zriaďovateľovi - 
zostatková cena dlhodobého 
hmotného majetku 
nadobudnutého zo ZF 41 
vlastné zdroje k 31.12.2015 - 
viď tabuľku č.2) v texte

Záväzky zo 
sociálneho fondu 144 448,57

Zostatok finančných 
prostriedkov SF na účte 
k 31.12.2015 - viď tabuľku č.1) 
v texte

Dodávatelia (321) 152 5 928,25 Nevyfakturované, ale dodané 
služby v decembri 2015

Iné záväzky (379)

160 873,98

Záväzky z obstávok, miezd 
a platov a záväzky voči 
prijímateľom soc. služby 
k 31.12.2015

Zamestnanci(331)
163 46 188,20

Mzdy zamestnancov 
k 31.12.2015 -odvod na 
osobné účty

Zúčtovanie 
s orgánmi sociálneho 
poistenia 
a zdravotného 
poistenia(336)

165 28 145,38

Poistné za zamestnávateľa 
a zamestnanca za december 
2015

Ostatné priame dane 
(342) 167 4 795,20 Daň zo mzdy za december 

2015
T ransfery a ostatné 
zúčtovanie so 
subjektmi mimo 
verejnej správy (372)

172 37,58

Darované finančné prostriedky 
na SÚ

Spolu 126 1 758 683,52

c.1) Záväzky zo sociálneho fondu /v €/
Sociálny fond Rok 2015 Rok 2014

Stav k 1.januáru 324,64 248,80
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Tvorba sociálneho fondu 4 904,55 4 781,94
Čerpanie sociálneho fondu 4 780,62 4 706,10
Stav k 31.decembru 448,57 324,64

c.2) Ostatné d lhodobé záväzky /v €/
Názov položky Výška 

k 31.12.2015
Výška 

k 31.12.2014 Opis

Zúčtovanie
odvodov príjmov
rozpočtových
organizácií do
rozpočtu
zriaďovateľa
(351)
riadok súvahy 
133

7 082,01 4 152,87

účet 351 k 31.12.2015 sa skladá z: 
318 pohľadávky z nedaňových 
príjmov + 27.509,59 €
391 opravné položky k pohľadávkam 

- 20.427,58 €
Vývoj 351 v roku 2015:
PS k 1.1. 2015 : 4.152,87 € sa v 
priebehu roka 2015 znížil o 
zinkasované príjmy minulých období 
vo výške -  318,29 €, zvýšil sa o 
zníženú OP celkom vo výške 
+ 229,69 €,znížil sa o novovytvorené 

OP k pohľadávkam - dokladová 
inventúra 2015 celkom o - 6 703,33 
€, zvýšil sa o nezinkasované 
pohľadávky BÚO 2015 o+9 721,07 €. 
Konečná suma 351 k 31.12.2015 je 
záväzok 7 082,01 € a je odsúhlasená 
s 351 pohľadávka TsK.

Zúčtovanie 
transferov 
rozpočtu obce 
a vyššieho 
územného celku 
(355) riadok 
súvahy 135 1 664 224,11 1 700 942,13

zostatková hodnota majetku 
získaného z vlastných zdrojov TSK 
ZF 41.
Vývoj 355 v priebehu roka 2015:
PS k 1.1. 2015: 1 700 942,13 € 
odpisy 2015 - 74 300,02 €

obstaraný a zaradený DlHM v roku 
2015 nákupom (elektrická smažiaca 
panvica + rekonštrukcia výťahu)

+ 37 582,00 €
KS k 31.12.2015 1 664 224,11 €

Spolu riadok 
súvahy 132 - 
zúčtovanie 
medzi
subjektmi VS

1 671 306,12 1 705 095,00

3. časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období 

a výnosov budúcich období
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Opis položky 
časového 
rozlíšenia

Riadok
súvahy

Zostatok 
k 31.12.2014

Prírastky
+

Úbytky Zostatok 
k 31.12.2015

Výdavky budúcich
období
spolu z toho:

181 0 0 0 0

Výnosy budúcich 
období spolu 
z toho:

182 16 269,29 0 648,60 15 620,69

Zostatková cena 
DlHM získaného 
zo ZF 111- v 
prostriedky ŠR

16 241,56 648,60 15 592,96

Prostriedky 
darované bez 
určenia účelu - 
sponzorský účet

27,73 0 0 27,73

Spolu 180 16 269,29 0 648,60 15 620,69

Popis významnej položky časového 
rozlíšenia Zostatok k 31.12.2015

Výdavky budúcich období spolu z toho: 0

Výnosy budúcich období spolu z toho: 15 620,69
-zostatková cena DlHM zo ZF 111- 
prostriedky ŠR 15 592,96

- darované fin. prostriedky bez určenia účelu 
sponzorský účet 27,73

b) informácia o prijatých kapitálových trans

Kapitálový transfer Zúčtovanie do výnosov budúcich 
období

384-DlHM-ZF 111 SR
Zostatková cena majetku získaného zo ZF 111 - 
prostriedky ŠR = 15 592,96 EUR

648,60

eroch zaúčtovaných na účte 384

Kapitálový
transfer

Stav 
záväzku 

k 31.12.2014

Príjem
kapitálového

transferu

Zúčtovanie 
do výnosov 

bežného 
účtovného 
obdobia

Zúčtovanie 
do výnosov 
budúcich 
období

Stav záväzku 
k 31.12.2015

384-DÍHM-ZF111 SR 
zostatková cena 
majetku
získaného zo ZF 
111-prostriedky ŠR

16 241,56 0 648,60 0 15 592,96

Spolu 16 241,56 0 648,60 0 15 592,96
Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch
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1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/ Suma

a) tržby za vlastné výkony a tovar 593 522,06
602 - Tržby z predaja služieb

- školné
- strava
- kopírovacie služby
- vyhlasovanie rozhlasom
- poskytované sociálne služby prijímateľom 

soc. služby v CSS- BYSTRIČAN Považská 
Bystrica - par.17 zákona NR SR č. 
448/2008 o sociálnych službách. bývanie, 
stravovanie, iné služby v súlade s 
cenníkom

0
0
0
0

593 522,06

b) zmena stavu vnútroorganizačných 
zásob 0

c) aktivácia 13 052,88
624 -Aktivácia DHM
622-Aktivácia vnútroorganizačných služieb 13 052,88
d) daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 0

632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa

0
0
0
0

633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- KO a DSO

0
0
0

e) finančné výnosy 0
661 - Tržby z predaja CP 

- predaj akcií 0

662 - Úroky 0
668 - Ostatné finančné výnosy 0
f) mimoriadne výnosy 0
672 - Náhrady škôd 0
g) výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC

1 348 285,51

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu 
obce, VÚC

- bežný transfer na školský klub
- bežný transfer na školskú jedáleň
- bežný transfer na domov sociálnych 

služieb, špecializované zariadenie a útulok 
= centrum sociálnych služieb

1 272 026,89 

1 272 026,89

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu 
obce, VÚC

- zúčtovanie kapitálového transferu 
zriaďovateľa

74 300,02 
74 300,02
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693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov 
zo ŠR

- bežný transfer na
0

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových 
transferov zo Š R

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR

648.60
648.60

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov 
od EÚ 0

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových 
transferov od E Ú

- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ
0

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov 
od ostatných subjektov mimo verejnej správy 1 310,00

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových 
transferov od ostatných subjektov mimo verejnej 
správy

- zúčtovanie kapitálového transferu od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy

0

699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových 
príjmov

- zinkasované príjmy RO
0

h) ostatné výnosy 11,69
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky 
z omeškania 0

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0
648 - Ostatné výnosy 11,69
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, 

časového rozlíšenia 1 932,06

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej 
činnosti
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek 
z prevádzkovej činnosti

1 702,37 

229,69

2. Náklady - popis a výška významných položie k nákladov
Popis /číslo účtu a názov/ Suma

a) spotrebované nákupy 428 746,00
501 - Spotreba materiálu 249 263,12
502 - Spotreba energie

- elektrická energia
- voda
- plyn
- para -teplo,TÚV

179 482,88 
38 216,08 
11 491,64 

0
129 775,16

b) služby 51 431,06
511 - Opravy a udržiavanie

- oprava budov a zariadení
- oprava dopravných prostriedkov
- oprava - ostatné

8 525,29 
7 326,88 

535,36 
663,05

512 - Cestovné 412,00
513 - Náklady na reprezentáciu 149,83
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518 - Ostatné služby
- poštovné
- telekomunikačné služby, počítačové siete...
- stočné
- nájomné
- odvoz, likvidácia odpadu
- revízie
- pranie, čistenie...
- školenie, semináre
- ostatné

42 343,94 
443,60 

3 981,30 
12 623,01 
12 667,68 

267,11 
3 460,40 

384,81 
330,00 

8 186,03
c) osobné náklady 783 430,81
521 - Mzdové náklady 561 921,00
524 - Zákonné sociálne náklady 192 853,04
527 - Zákonné sociálne náklady 27 504,15
528- Ostatné sociálne dávky 1 152,61
d) dane a poplatky 8 898,33
532 - Daň z nehnuteľností 3 299,23
538 - Ostatné dane a poplatky 5 599,10
e) odpisy, rezervy a opravné položky 82 612,19
551 - Odpisy DNM a DHM

- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov

74 948,62 
74 300,02 

648,60
553 - Tvorba ostatných rezerv

- nevyfakturované dodávky - telefóny
- nevyfakturované dodávky- vodné, stočné

960,24
55,11

905,13

558 - Tvorba ostatných opravných položiek
- k daňovým pohľadávkam
- k nedaňovým pohľadávkam

6 703,33 
0

6 703,33
f) finančné náklady 152,58
561 - Predané CP a podiely 0
562 - Úroky 0
568 - Ostatné finančné náklady

- bankové poplatky
- zúčtovanie centových rozdielov -SKLADY

152,58 
153,69 
- 1,11

g) mimoriadne náklady 0
572 - Škody 0
h) náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 587 758,30

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do 
RO, PO zriadených obcou alebo VÚC

- bežný transfer xxx
- zúčtovanie kapitálového transferu u 

zriaďovateľa

0

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC 
ostatným subjektov verejnej správy 

- bežný transfer xxx
0

588 - Náklady z odvodu príjmov 584 510,87
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- predpis odvodu príjmov RO 584 510,87
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov 3 247,43

- predpis budúceho odvodu príjmov RO 3 247,43
i) ostatné náklady 58,88
541 - ZC predaného DNM a DHM 0
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky 
z omeškania 0

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0
546 - Odpis pohľadávky 0

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 58,88
- náklad- ročný parkovací preukaz pre Mesto 60,00

Považská Bystrica
- centové vyrovnanie pri príjme na sklady -1,12

549 - Manká a škody 0
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov 0

Výnosy - účtovná trieda 6 = 1 956.804,20 EUR sú vyššie oproti roku 2014 
o 55.432,01 EUR
Náklady a výnosy sa týkajú hlavnej činnosti. Podnikateľskú činnosť CSS- 
BYSTRIČAN Považská Bystrica nemá.
Najvýznamnejšie výnosy CSS-BYSTRIČAN tvoria najmä tržby z predaja služieb z 
hlavnej činnosti, ide o tržby od prijímateľov sociálnej služby v CSS za poskytované 
sociálne služby podľa paragrafu 17 Zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych 
službách, konkrétne ubytovanie, stravovanie, iné služby v súlade s cenníkom, ktoré 
sú za rok 2015 v celkovej výške 593.522,06 EUR, v porovnaní s rokom 2014 sú 
vyššie o 11.804,06 EUR- dôvod zvýšenie úhrad od. 1.marca 2015 na základe 
prepočítaných EON za rok 2014 .
Výnosy z bežných transferov poskytnutých TSK sú vyššie oproti roku 2014 
o 30.324,83 EUR, konkrétne 1 272.026,89 EUR, výnosy z kapitálových transferov 
poskytnutých z vlastných zdrojov TSK /ZC majetku so ZF 41/ sú oproti roku 2014 
vyššie o 36.072,46 EUR, konkrétne 74.300,02 EUR, výnosy z kapitálových transferov 
poskytnutých zo ŠR /ZC majetku zo ZF 111 /sú oproti roku 2014 vyššie o 162,36 EUR 
t.j. 648,60 EUR, výnosy samosprávy z transferov od ostatných subjektov v roku 2015 
boli vykazované vo výške 1.310,00 EUR, išlo o výnos zo získaného grantu z fondu 
Trenčianskej nadácie na projekt „Zriadenie reminiscenčnej izby" vo výške 410,- EUR 
a výnos z darovaných prostriedkov - v roku 2015 sa jedná o sumu 900,- EUR, ktorá 
bola použitá na zabezpečenie a zrealizovanie osláv 30. výročia založenia CSS - 
BYSTRIČAN, ktoré sa konali 5.09.2015 .
Výnosy z vytvorených a použitých rezerv sú 1.702,37 EUR - výška použitej - zníženej 
a zrušenej rezervy v roku 2015 je oproti roku 2014 nižšia o 22.822,56 EUR.
Zníženie opravných položiek vytvorených v roku 2014 na základe úhrady pohľadávok 
v roku 2015 je vo výške 229,69 EUR - výnosový účet 658 v porovnaní s rokom 2014 
má vyššiu hodnotu o 127,47 EUR.
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti /648/ v sume 11,69 EUR sú oproti roku 2014 
nižšie o 1.708,11 EUR a tvoria ich dobropisy vzniknuté pri vyúčtovaní dodávky 
energií za minulé obdobie.preplatok vzniknutý pri vyúčtovaní SF za rok 2014, účet 
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb tvorí 55 % príspevok zamestnávateľa na

53



stravovanie zamestnancov za rok 2015 vo výške 13 052,88 EUR - v roku 2014 na 
tomto účte bol vykazovaný výnos 12.872,52 EUR, čo je oproti roku 2014 viac 
o 180,36 EUR.

Náklady - účtovná trieda 5 = 1 943 088,15 EUR v porovnaní s rokom 2014 sú 
vyššie o 65.515,08 EUR.

Najvýznamnejšie náklady sú:
osobné náklady /52/ vo výške 783.430,81 EUR v porovnaní s rokom 2014 sú 
vyššie o 42.882,77 EUR___________________________________________________
v tom:
- mzdové náklady 561.921,- EUR, ktoré tvoria mzdy zo závislej činnosti /521/

51.451,- EUR - ZF 41 vlastné zdroje TSK. Náklady na dohody mimo pracovnej
činnosti 470,- €.

- zákonné sociálne poistenie /524/-poistné zamestnávateľa 192.853,04 EUR-
vlastné zdroje TSK.

- zákonné sociálne náklady/527/ 27.504,16 EUR,
z toho -tvorba sociálneho fondu zákonná 1 % 4 670,94 EUR

vyplatené odchodné, odstupné -ZP 919,00 EUR
nemocenské dávky 1 540,35 EUR
príspevok zamestnávateľa na stravu 15 011,24 EUR
ostatné - poskytnutie napr. OOPP 5 362,63 EUR

ostatné sociálne náklady /528/ 1 152,61 EUR
z toho -tvorba sociálneho fondu nad zákonný rámec -

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa.0,05 % 233,61 EUR
vyplatené odchodné nad rámec
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 2014 919,00 EUR

- spotrebované nákupy /50/ - 428 746,00 EUR v porovnaní s rokom 2014 sú nižšie
o 12.583,10 EUR

v tom:
- spotreba materiálu /501/ - 249.263,12 EUR
v tom - potraviny 198.853,80 EUR

ostatné 50.409,32 EUR
- spotreba energie /502/ - 179.482,88 EUR
z toho:
- elektrická energia 38.216,08 EUR
- voda 11.491,64 EUR
- para, plyn 129.775,16 EUR

- služby /51/ - 51.431,06 EUR v porovnaní s rokom 2014 sú nižšie o 9.755,30 EUR
v tom:
- opravy a udržiavanie /511/ 8.525,29 EUR
z toho:
- budov a zariadení 7.326,88 EUR
- dopravných prostriedkov 535,36 EUR
- ostatné 663,05 EUR
- cestovné /512/ 412,00 EUR
- náklady na reprezentáciu/513/ 149,83 EUR
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- ostatné služby /518/ 42.343,94 EUR
z toho:
poštovné 443,60 EUR
telekomunikačné služby 3.981,30 EUR
školenia 330,00 EUR
nájomné 12.667,68 EUR
pranie 384,81 EUR
stočné 12.623,01 EUR
revízie 3.460,40 EUR
odvoz a likvidácia odpadu 267,11 EUR
ostatné služby 8.186,03 EUR

- odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia /55/ - 82.612,19 EUR v porovnaní
s rokom 2014 sú vyššie o 36.012,12 EUR
v tom:
- odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku -  74.948,62 EUR
z toho: odpisy majetku ZF 111 - prostriedky ŠR 648,60 EUR

odpisy majetku ZF 41 - vlastné zdroje 74.300,02 EUR

- tvorba ostatných rezerv/553/ - 960,24 EUR
z toho:
telefóny 55,11 EUR
vodné, stočné 905,13 EUR

- tvorba ostat. opravných položiek z prevádzkovej činnosti /558/- 6 703,33 EUR
z toho: opravné položky k pohľadávkam /318/ - 6703,33 EUR

- finančné náklady /56/ - 152,58 EUR
v tom:
ostatné finančné náklady -  152,58 EUR tvoria bankové poplatky a centové
vyrovnanie pri SKLADOCH

- náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov /58/ - 587.758,30 EUR
v tom:
- náklady z odvodu príjmov /588/ - 584.510,87 EUR

odvedené príjmy za bežné účtovné obdobie 2015
- náklady z budúceho odvodu príjmov /589/- 3.247,43 EUR

rozdiel medzi nezinkasovanými pohľadávkami bežného účtovného obdobia 2015 +
zrušené OP a vytvorenými novými OP v roku 2015.

- dane a poplatky /53/ - 8.898,33 EUR
v tom: daň z nehnuteľnosti - 3 299,23 EUR

ostatné dane a poplatky - 5 599,10 EUR
v tom komunálny odpad 5.599,10 EUR

- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť /54/ - 58,88 EUR
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v tom:
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - 58,88 EUR

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Popis významných položiek 

majetku a záväzkov
Hodnota majetku Forma zabezpečenia

0
Organizácia nemá obsahovú náplň.

2. Ďalšie informácie
Druh položky Hodnota Učet

Prijaté depozitá a hypotéky 0 0
Prenajatý majetok 0 0
Majetok prijatý do úschovy 0 794
Prísne zúčtovateľné tlačivá 444,07 795
Materiál v skladoch civilnej 
ochrany 0 0

Odpísané pohľadávky 0 0
Iné- Správa finančných 
prostriedkov klientov 35 724,14 751

Iné - DHM v používaní - Drobný 
hmotný majetok 
Od 33,20 € do 1 700,- €

351 003,67 771

Iné - Dlžníci v evidencii - 
pohľadávky voči klientom, ktorí si 
splácajú postupne...

26 988,58 784

Iné - Pohľadávky za manká a 
škody 559,71 791

Spolu 414 720,17

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch 

účtovnej jednotky a spriaznených osôb
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Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č. 12-14 
Textová časť k tabuľke č. 12-14:

Rozpočet CSS - BYSTRIČAN Považská Bystrica pre rok 2015 bol schválený 
uznesením Zastupiteľstva TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014.

Rozpis rozpočtu v roku 2015 je nasledovný:
Príjmy: 589 000,00 EUR
Výdavky celkom: 1 275 814,00 EUR
v tom KV 23 500,00 EUR

Rozpočet CSS - BYSTRIČAN Považská Bystrica - rozpočtovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bol schválený 
Zastupiteľstvom TSK dňa 24.11.2014 uznesením Zastupiteľstva Ts K č. 212/2014. 
Rozpis rozpočtu realizovaný na základe Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 
kraj na roky 2015 - 2017 - Rozpis rozpočtu č. 72/114/1/2015 z 1.1. 2015

Zmeny rozpočtu:
-  prvá zmena schválená dňa 31.3. 2015 - Rozpočtové opatrenie č.

210/114/2/2015 z 31.3.20154 - na základe žiadosti o úpravu rozpočtu 
č.1/2015

-  druhá zmena schválená dňa 18.05.2015 Uznesením Zastupiteľstva 
č.272/2015,na základe Rozpočtového opatrenia č. 53/TSK/53/2015 zo dňa 
19.05.2015 a v súlade so žiadosťou o úpravu rozpočtu č. 2/2015 -
- Rozpočtové opatrenie č. 313/114/3/2015 z 29.5.2015

-  tretia zmena schválená dňa 31.8.2015 v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva 
TSK č. 16/2014 zo dňa 31.03.2014, na základe Presunu rozpočtových 
prostriedkov č. 27/2015 zo dňa 17.08.2015 a v súlade so žiadosťou o úpravu 
rozpočtu č.3/2015 -  Rozpočtové opatrenie č. 497/114/4/2015 z 31.8.2015

- štvrtá zmena schválená dňa 30.10.2015 v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva 
TSK č. 16/2014 zo dňa 31.03.2014, na základe Rozpočtového opatrenia 
č.165/TSK/165/2015 dňa 8.10.2015 a v súlade so žiadosťou o úpravu rozpočtu 

č. 4/2015- Rozpočtové opatrenie č. 612/114/5/2015 z 30.10.2015
-  piata zmena schválená dňa 30.11.2015 v súlade s par. 22 zákona 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a na základe žiadosti o úpravu rozpočtu č. 5/2015 - 
Rozpočtové opatrenie č. 654/114/6/2015 z 30.11.2015.

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné 
účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15. 
Organizácia nemá obsahovú náplň.
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Porovnanie a hodnotenie plnenia rozpočtu:

Príjmy rozpočtu:
Rozpočet upravený 2015 
Skutočnosť 2014 
Skutočnosť 2015

580 000,00 EUR 
579 858,99 EUR 
586.139,16 EUR

V roku 2015 CSS - BYSTRIČAN dosiahol vyššie príjmy oproti roku 2014 o 6.280,17 
EUR .

Hlavným zdrojom príjmov sú príjmy od prijímateľov sociálnej služby za 
poskytované sociálne služby, a to za stravovanie, bývanie a služby s tým spojené a 
iné služby v súlade s cenníkom v celkovej výške 574.181,70 EUR /223/.

Ďalším príjmom zoskupenia položiek 223 - poplatky a platby z nepriemyselného 
predaja a náhodného predaja služieb so ZF 41 je príjem za:

príjmy zo stravovanie zamestnancov

Z ostatných príjmov treba spomenúť:

príjmy cudzí stravníci
príjmy z dobropisov, vratky
položka 312 Transfery v rámci verejnej správy

8 388,37 EUR

24,36 EUR 
11,69 EUR 

3 533,04 EUR

Priemerná mesačná výška úhrady na prijímateľa sociálnej služby/mesiac 
k 31.12.2015:

-  Domov sociálnych služieb/DSS/ 290,63 EUR
-  Špecializované zariadenie /ŠZ/ 

ÚTULOK
310,48 EUR 

26,50 EUR

Výdavky rozpočtu:
Rozpočet upravený 2015:
Skutočnosť 2014 :
Skutočnosť 2015 :

v tom:
a) výdavky bežného rozpočtu:
Rozpočet upravený 2015:
Skutočnosť 2014 :
Skutočnosť 2015 :

1 312 365,00 EUR 
1 265 436,06 EUR 
1 310 918,89 EUR

1 273 865,00 EUR 
1 241 702,06 EUR 
1 273 336,89 EUR

b) výdavky kapitálového rozpočtu:
Rozpočet upravený 2015: 
Skutočnosť 2014 :
Skutočnosť 2015 :

38 500,00 EUR 
23 734,00 EUR 
37 582,00 EUR

Skutočné výdavky celkom v porovnaní s rokom 2014 boli v roku 2015 vyššie 
o 45 482,83 EUR. Výdavky bežného rozpočtu v roku 2015 oproti roku 2014 boli
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vyššie o 31 634,83 EUR a výdavky kapitálového rozpočtu v roku 2015 boli vyššie 
oproti roku 2014 o 13 848 EUR.

Kategória
ekonomic.
klasifikácie

Funkčná klasifikácia /  Programová klasifikácia
Celkom

10.1.2.2/0100101/DSS 10.1.2.2/0100103/ŠZ
10.7.0.2/0100104/Útulo

k

Rozpočet Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť
Rozpoče

t
Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť

610 Mzdy, 
platy, 

služobné 
príjmy

366 818 366 818 157 720 157 720 36 913 36 913 561 451 561 451

620 
Poistné 

a príspevo 
k do 

poisťovní

126 655 126 317,72 54 281 53 964,08 12 853 12 571,24 193 789 192 853,04

630 Tovary 
a služby

339 525
333 736,82/ZF41/ 

11 921,41/ZF72/
146 689 144 671,96 28 339 25 324,31 514 553

503 733,09/ZF41/ 
11 921,41/ZF72/

640
Transfery

jednotlivco
m

3 972 3 288,54 0 0 100 89,81 4 072 3 378,35

600 Bežné 
výdavky

836 970 842 082,49 358 690 356 356,04 78 205 74 898,36 1 273 865 1 273 336,89

710 
Obstaráva 

nie 
kapitálovýc 

h aktív

38 500 37 582 0 0 0 0 38 500 37 582

700
Kapitál.
výdavky

38 500 37 582 0 0 0 0 38 500 37 582

Výdavky
spolu

875 470 879 664,49 358 690 356 356,04 78 205 74 898,36 1 312 365 1 310 918,89

Sumy sú uvedené v EUR.

V tabuľke 14 -Finančné operácie je vykázaný príjem finančnej zábezpeky - 
finančných prostriedkov zložených uchádzačom na účet cudzích prostriedkov pri 
verejnom obstarávaní v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a zároveň výdavok -  vrátenie finančnej zábezpeky späť na jeho účet po skončení 
verejného obstarávania. Finančná zábezpeka bola požadovaná pri verejnom 
obstarávaní akcie : „ Rekonštrukcia osobného výťahu „ v budove DD1 „

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje

účtovná závierka 
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie 
alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2015.

Tabuľková časť Poznámok v prílohách.
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Prevádzkový úsek

Personálne informácie
Vedúci prevádzkového úseku riadi 12 zamestnancov, do ktorého patria 2 údržbári - 
vodiči, 4 práčky - šičky a 6 vrátničiek. Úsek v plnej miere spolu s kuchyňou 
zabezpečuje plynulú prevádzku zariadenia.

Činnosti úseku
Údržbári - vodiči zabezpečujú každodenný bezproblémový chod zariadenia, dbajú 
na ochranu majetku, jeho technický stav, bezpečnosť prijímateľov sociálnej služby, 
starajú sa o technickú úroveň zariadení. Okrem každodenných opráv sú zodpovední 
za vedenie motorových vozidiel zariadenia, prepravu osôb a materiálu. Zamestnanci 
pracujú v jednozmennej prevádzke.
Práčovňa zabezpečuje každodenné pranie, žehlenie, mangľovanie, úpravu odevov 
obyvateľov, a to bez obmedzeného množstva. Denne sa vyperie cca. 150 kg bielizne 
v 12 práčkach. Zamestnankyne práčovne pracujú v jednozmennej prevádzke. 
Vrátnica - slúži na prvotný kontakt zariadenia s externým prostredím. Personál na 
vrátnici vedie evidenciu osôb, ktoré sa v budovách aktuálne nachádzajú, ako aj 
aktuálny stav obyvateľoch v zariadení. Poskytujú informácie o zariadení, obsluhujú 
telefónnu ústredňu a počas nočnej zmeny pravidelne robia obchôdzku zariadenia. 
Zamestnanci pracujú v trojzmennej prevádzke.

Vedúci prevádzkového úseku -  zabezpečuje starostlivosť o technickú úroveň 
zariadenia v prevádzke CSS-BYSTRIČAN, je zodpovedný za realizáciu verejného 
obstarávania v zariadení, zabezpečuje opravy motorových vozidiel a ich pravidelné 
kontroly, opravy výťahov, ich revízie, revízie bleskozvodov, protipožiarnych klapiek, 
hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu a hydrantov, zabezpečuje odborné 
prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia, zabezpečuje tiež revízie 
zdvíhacích zariadení (výťahy) v budovách, opravy kancelárskej techniky, 
zabezpečuje nákup majetku, ako aj všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb, 
bielizne a obuvi, pripravuje podklady k zmluvám, zabezpečuje obstarávanie prác, 
tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupracujete na 
vypracúvaní súťažných podkladov, kontroluje formálnu správnosť došlých faktúr, 
podieľa sa na vypracúvaní normatívov čistiacich prostriedkov a normatívu OOPP, 
vystavuje objednávky na tovary a služby a iné. Riadi a kontroluje autodopravu 
v zariadení.

Realizované inovácie v roku 2015:

- Rekonštrukcia osobného výťahu -  akcia bola financovaná z kapitálových 
prostriedkov pridelených zriaďovateľom TSK Trenčín vo výške 34 992,-. Išlo 
o kompletnú rekonštrukciu výťahu v budove DD1, ktorou sme zabezpečili 
bezbariérový prístup do budovy DD1 čo klienti zariadenia veľmi ocenili.
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Zrekonštruovaný výťah:

- Elektrická smažiaca panvica - v priebehu roku 2015 došlo k výmene 
elektrickej smažiacej panvice v priestoroch kuchyne. Nákup bol realizovaný 
z kapitálových prostriedkov pridelených zriaďovateľom TSK Trenčín vo výške
2 590,-Eur.

Nová elektrická smažiaca panvica:

— "R ■■ TM

B
I yL

B % 1JBTjSP
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- Informačný elektronický panel -  pre klientov zariadenia sa nám podarilo 
osadiť informačný elektronický panel, ktorý im poskytuje potrebné informácie 
o dianí v zariadení ako aj informácie o dátume, teplote, čase, oslávencoch 
a podobne.

- Interiérové vybavenie -  v roku 2015 sa podarilo vymeniť časť interiérového 
vybavenie u 16 klientov zariadenia v hodnote 4 410,-Eur.
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Príloha k opatreniu č. MF/21227/2014-31

r r
INDIVIDUÁLNA UCTOVNA ZAVIERKA

k 31.12.2015

Priložené súčasti

E  Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01 

| X | Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01 

X Poznámky

Účtovná závierka 

| X | riadna 

| | mimoriadna

Za obdobie

Mesiac Rok Mesiac Rok

Od: | 0 1 | 2 0 1 5 Do: 1 2 2 0 1 5

IČO:

0 0 6 3 2 3 5 0

Názov účtovnej jednotky

C e n t r u m s o c i á l n y c h s l u ž i e b - B Y
S T R I Č A N

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

Z a k v á š o v 1 9 3 5 / 4 5 3

PSC Názov obce

0 1 7 0 1 P o v a ž s k á B y s t r i c a

Telefónne číslo Faxové číslo

0 4 2 / 4 3 6 1 3 2 9 4 3 6 1 4 0 1

E-mailová adresa

i n f o @ c s s b v s t r i c a n s k

Zostavená dňa: |l I 8 | |  0 | 3 | | 2 0 1 6

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo 
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
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Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

2015 2014
Ozn. STRANA AKTÍV Číslo

riadku

Brutto Korekcia Netto Netto

A b c 1 2 3 4

SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114 001 2 747 097,97 938 053,07 1 809 044,90 1 818 368,08

A. Neobežný majetok r.003+r.011+024 002 2 597 442,56 917 625,49 1 679 817,07 1 717 183,69

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010) 003 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091 AÚ) 004 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Softwér (013) - (073+091 AÚ) 005 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ) 006 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018)-(078+091 
AÚ) 007 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)-(079+091 
AÚ) 008 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 
(041)-(093) 009 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Poskyt. preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 
(051)-(095 AÚ) 010 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023) 011 2 597 442,56 917 625,49 1 679 817,07 1 717 183,69

A.II.1. Pozemky (031) - (092 AÚ) 012 35 854,41 0,00 35 854,41 35 854,41

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ) 013 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092 AÚ) 014 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Stavby (021) - (081 + 092 AÚ) 015 2 420 320,40 792 679,07 1 627 641,33 1 660 150,59

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
(022) - (082 + 092 AÚ) 016 105 332,05 89 010,72 16 321,33 21 178,69

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ) 017 35 935,70 35 935,70 0,00 0,00

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 
092 AÚ) 018 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 
AÚ) 019 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092AÚ) 020 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 
AÚ) 021 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 
(042)-(094) 022 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 
(052)-(095 AÚ) 023 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032) 024 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.1 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej 
účtovnej jednotke (061) - (096 AÚ) 025 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s 
podstatným vplyvom (062) - (096 AÚ) 026 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063)-(096 
AÚ) 027 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096 
AÚ) 028 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 
(066)-(096 AÚ) 029 0,00 0,00 0,00 0,00
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Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

2015 2014
Ozn. STRANA AKTÍV Číslo

riadku

Brutto Korekcia Netto Netto

A b c 1 2 3 4

6. Ostatné pôžičky (067)-(096 AÚ) 030 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096 AÚ) 031 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku 
(043)-(096 AÚ) 032 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Obežný majetok 034+040+048 +060+085+098+104 033 148 880,21 20 427,58 128 452,63 100 436,41

B.I. Zásoby súčet (r.035 až r.039) 034 41 501,17 0,00 41 501,17 29 706,02

B.I.1. Materiál (112+119)-(191) 035 41 501,17 0,00 41 501,17 29 706,02

2. Nedokončená výroba a polotovary 
(121+122)-(192+193) 036 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Výrobky (123)-(194) 037 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zvieratá (124) - (195) 038 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Tovar (132 +133 +139)-(196) 039 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 
súčet (r.041 až 047) 040 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií 
do rozpočtu zriaďovateľa (351) 041 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 042 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho 
územného celku (355) 043 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci 
konsolidovaného celku(356) 044 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho 
územného celku (357) 045 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným 
subjektom (358) 046 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej 
správy a iné zúčtovania (359) 047 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059) 048 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.1 Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 050 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - 
(391AÚ) 051 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ) 052 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ) 053 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ) 054 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných 
operácií (373AÚ)-(391 AÚ) 055 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ) 056 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391 AÚ) 057 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ) 058 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ) 059 0,00 0,00 0,00 0,00
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Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

2015 2014
Ozn. STRANA AKTÍV Číslo

riadku

Brutto Korekcia Netto Netto

A b c 1 2 3 4

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084) 060 27 509,59 20 427,58 7 082,01 4 152,87

B.IV.1 Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ) 061 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391 AÚ) 062 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere 
(313AÚ)-(391 AÚ) 063 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)-(391 AÚ) 064 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ) 065 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 
(316)-(391 AÚ) 066 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových 
príjmov (317)-(391 AÚ) 067 0,00 0,00 0,00 0,00

8.

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších 
územných celkov a rozpočtových organizácií 
zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 
(318)-(391 AÚ)

068 27 509,59 20 427,58 7 082,01 4 152,87

9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších 
územných celkov (319)-(391 AÚ) 069 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ) 070 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a 
zdravotného poistenia (336)-(391 AÚ) 071 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Daň z príjmov (341)-(391 AÚ) 072 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Ostatné priame dane (342)-(391 AÚ) 073 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Daň z pridanej hodnoty (343)-(391 AÚ) 074 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Ostatné dane a poplatky (345)-(391 AÚ) 075 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ) 076 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných 
operácií (373AÚ)-(391 AÚ) 077 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ) 078 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391 AÚ) 079 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ) 080 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ) 081 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 082 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391 AÚ) 083 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo 
verejnej správy (372AÚ)-(391AÚ) 084 0,00 0,00 0,00 0,00

B.V. Finančné účty súčet (r.086 až 097) 085 79 869,45 0,00 79 869,45 66 577,52

B.V.1. Pokladnica (211) 086 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Ceniny (213) 087 51,00 0,00 51,00 48,75

3. Bankové účty (221AÚ +/-261) 088 79 818,45 0,00 79 818,45 66 528,77

4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok (221 AÚ) 089 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 090 0,00 0,00 0,00 0,00
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Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

2015 2014
Ozn. STRANA AKTÍV Číslo

riadku

Brutto Korekcia Netto Netto

A b c 1 2 3 4

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 091 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - 
(291 AÚ) 092 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291 
AÚ) 093 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného 
roka držané do splatnosti (256)-(291AÚ) 094 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ) 095 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku 
(259)-(291 AÚ) 096 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 097 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 
súčet (r.099 až 103) 098 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VI.1 Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v 
rámci konsolidovaného celku(271AÚ-291AÚ) 099 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 
subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ) 100 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ) 101 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 
organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ) 102 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým 
osobám (277 AÚ)-(291 AÚ) 103 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
krátkodobé súčet (105 až 109) 104 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VII.
1.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v 
rámci konsolidovaného celku(271AÚ) - (291AÚ) 105 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 
subjektom verejnej správy (272 Aú)-(291 AÚ) 106 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
podnikateľským subjektom (274 AÚ)-(291AÚ) 107 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatatným 
organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ) 108 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým 
osobám (277 AÚ)-(291 AÚ) 109 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Časové rozlíšenie (r.111 až r.113) 110 775,20 0,00 775,20 747,98

C.1 Náklady budúcich období (381) 111 775,20 0,00 775,20 747,98

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Príjmy budúcich období (385) 113 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice 
(účtová skupina 20) 114 0,00 0,00 0,00 0,00

KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až r.114) 888 10 987 616,68 3 752 212,28 7 235 404,40 7 272 724,34
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Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Ozn. STRANA PASÍV Číslo
riadku 2015 2014

A b c 5 6

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183 115 1 809 044,90 1 818 368,08

A. Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123 116 34 740,69 21 024,64

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r.119) 117 0,00 0,00

A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414) 118 0,00 0,00

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 119 0,00 0,00

A.II. Fondy súčet (r.121 + r.122) 120 0,00 0,00

A.II.1. Zakonný rezervný fond (421) 121 0,00 0,00

2. Ostatné fondy (427) 122 0,00 0,00

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125) 123 34 740,69 21 024,64

A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 124 21 024,64 -2 770,95(+/-428)
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) 125 13 716,05 23 795,59r.001 -(r. 117+r. 120+r. 124+r. 126+r. 180+r. 183)

B. Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173 126 1 758 683,52 1 781 074,15

B.I. Rezervy súčet (r.128 až 131) 127 960,24 1 702,37

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 0,00

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 0,00 0,00

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 0,00 0,00

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 960,24 1 702,37

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.133 
až r.139) 132 1 671 306,12 1 705 095,00

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do 133 7 082,01 4 152,87rozpočtu zriaďovateľa (351)

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 0,00 0,00

3.

A

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného 
celku (355)
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci

135

136

1 664 224,11 

0,00

1 700 942,13 

0,004. konsolidovaného celku(356)

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku 137 0,00 0,00(357)

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom 138 0,00 0,00(358)
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné 139 0,00 0,00zúčtovania (359)

B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150) 140 448,57 324,64

B.III.1 Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 0,00 0,00

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 0,00

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 0,00

4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 448,57 324,64

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 0,00 0,00

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií 147 0,00 0,00(373AÚ)

8. Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 0,00
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Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Ozn. STRANA PASÍV Číslo
riadku 2015 2014

A b c 5 6

9. Iné záväzky (379AÚ) 149 0,00 0,00

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ) 150 0,00 0,00

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172) 151 85 968,59 73 952,14

B.IV.1 Dodávatelia (321) 152 5 928,25 7 040,74

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 0,00 0,00

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 0,00 0,00

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 0,00 0,00

5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 0,00 0,00

6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií 
(373AÚ) 158 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 0,00

9. Iné záväzky (379AÚ) 160 873,98 920,20

10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367) 161 0,00 0,00

11. Záväzky voči združeniu (368) 162 0,00 0,00

12. Zamestnanci (331) 163 46 188,20 39 314,86

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 0,00 0,00

14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného 
poistenia (336) 165 28 145,38 23 160,52

15. Daň z príjmov (341) 166 0,00 0,00

16. Ostatné priame dane (342) 167 4 795,20 3 150,24

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 0,00 0,00

18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 0,00 0,00

19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170 0,00 0,00

20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171 0,00 0,00

21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej 
správy (372AÚ) 172 37,58 365,58

B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179) 173 0,00 0,00

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 0,00 0,00

2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231,232) 175 0,00 0,00

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176 0,00 0,00

4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0,00 0,00

5. Prijaté návratné finančné_ výpomoci od subjektov verejnej 
správy dlhodobé (273 AÚ) 178 0,00 0,00

6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej 
správy krátkodobé (273 AÚ) 179 0,00 0,00

C. Časové rozlíšenie r.181 + r. 182 180 15 620,69 16 269,29

C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 0,00 0,00

2. Výnosy budúcich období (384) 182 15 620,69 16 269,29

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová 
skupina 20) 183 0,00 0,00
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Ozn. STRANA PASÍV Číslo
riadku 2015 2014

A b c 5 6

KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183) 999 7 220 558,91 7 262 744,93
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Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo
účtu

alebo

náklady
Číslo
riadku

201 5

2014
Hlavná činnosť Podnikateľská

činnosť Spolu:

skupiny b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 001 428 746,00 0,00 428 746,00 441 329,10

501 Spotreba materiálu 002 249 263,12 0,00 249 263,12 254 614,03

502 Spotreba energie 003 179 482,88 0,00 179 482,88 186 715,07

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 0,00 0,00 0,00

504,507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Služby (r.007 až r.010) 006 51 431,06 0,00 51 431,06 61 186,36

511 Opravy a udržiavanie 007 8 525,29 0,00 8 525,29 11 705,95

512 Cestovné 008 412,00 0,00 412,00 319,28

513 Náklady na reprezentáciu 009 149,83 0,00 149,83 99,86

518 Ostatné služby 010 42 343,94 0,00 42 343,94 49 061,27

52 Osobné náklady (r.012 až r.016) 011 783 430,81 0,00 783 430,81 740 548,04

521 Mzdové náklady 012 561 921,00 0,00 561 921,00 526 741,00

524 Zákonné sociálne poistenie 013 192 853,04 0,00 192 853,04 182 059,98

525 Ostatné sociálne poistenie 014 0,00 0,00 0,00 0,00

527 Zákonné sociálne náklady 015 27 504,16 0,00 27 504,16 29 459,77

528 Ostatné sociálne náklady 016 1 152,61 0,00 1 152,61 2 287,29

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 017 8 898,33 0,00 8 898,33 9 359,65

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 0,00

532 Daň z nehnuteľnosti 019 3 299,23 0,00 3 299,23 3 299,23

538 Ostatné dane a poplatky 020 5 599,10 0,00 5 599,10 6 060,42

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 
(r.022 až r.028) 021 58,88 0,00 58,88 62,24

541
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku

022 0,00 0,00 0,00 0,00

542 Predaný materiál 023 0,00 0,00 0,00 0,00

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 0,00 0,00 0,00 0,00

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 0,00 0,00 0,00 0,00

546 Odpis pohľadávky 026 0,00 0,00 0,00 0,00

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 58,88 0,00 58,88 62,24

549 Manká a škody 028 0,00 0,00 0,00 0,00

55

Odpisy,rezervy a opravné položky z 
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a 
zúčtovanie časového rozlíšenia 
(r.030+r.031+r.036+r.039)

029 82 612,19 0,00 82 612,19 46 600,07

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 030 74 948,62 0,00 74 948,62 38 713,80

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej 
činnosti (r.032 až r.035) 031 7 663,57 0,00 7 663,57 7 886,27

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej 
činnosti 032 0,00 0,00 0,00 0,00

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 960,24 0,00 960,24 1 702,37

557 Tvorba zákonných opravných položiek z 
prevádzkovej činnosti 034 0,00 0,00 0,00 0,00

558 Tvorba ostatných opravných položiek z 
prevádzkovej činnosti 035 6 703,33 0,00 6 703,33 6 183,90
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Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo
účtu

alebo
skupiny

náklady
Číslo
riadku

2015

2014
Hlavná činnosť Podnikateľská

činnosť Spolu:

A b c 1 2 3 4
Rezervy a opravné položky z finančnej 
činnosti (r.037+r.038) 036 0,00 0,00 0,00 0,00

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 0,00 0,00 0,00 0,00

555 Zúčtovanie komlexných nákladov budúcich 
období 039 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Finančné náklady (r.041 až r.048) 040 152,58 0,00 152,58 381,16

561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,00

562 Úroky 042 0,00 0,00 0,00 0,00

563 Kurzové straty 043 0,00 0,00 0,00 0,00

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00

567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00

568 Ostatné finančné náklady 047 152,58 0,00 152,58 381,16

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Mimoriadne náklady (r.050 až r.053) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

572 Škody 050 0,00 0,00 0,00 0,00

574 Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0,00

578 Ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0,00

579 Tvorba opravných položiek 053 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov (r.055 až r.063 054 587 758,30 0,00 587 758,30 578 106,45

581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do 
štátnych rozpočtových organizácií a 
príspevkových organizácií

055 0,00 0,00 0,00 0,00

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu 
ostatným subjektom vereinei správy 056 0,00 0,00 0,00 0,00

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu 
subjektom mimo verejnej správy 057 0,00 0,00 0,00 0,00

584

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku do 
rozpočtových organizácií a príspevkových 
organizácií zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom

058 0,00 0,00 0,00 0,00

585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo 
vyššieho územného celku ostatným subjektom 
verejnej správy

059 0,00 0,00 0,00 0,00

586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo 
vyššieho územného celku subjektom mimo 
verejnej správy

060 0,00 0,00 0,00 0,00

587 Náklady na ostatné transfery 061 0,00 0,00 0,00 0,00

588 Náklady z odvodu príjmov 062 584 510,87 0,00 584 510,87 577 850,18

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063 3 247,43 0,00 3 247,43 256,27
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet 
(r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+ 
r.040 +r.049+r.054)

064 1 943 088,15 0,00 1 943 088,15 1 877 573,07

Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064) 994 5 836 928,02 0,00 5 836 928,02 5 640 605,48
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Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo
účtu

alebo
skupiny

Výnosy, daň z príjmov a výsledok 
hodpodárenia

Číslo
riadku

2015

2014
Hlavná činnosť Podnikateľská

činnosť Spolu:

A b c 1 2 3 4

60 T ržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až 
r.068) 065 593 522,06 0,00 593 522,06 581 718,00

601 Tržby za vlastné výrobky 066 0,00 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z predaja služieb 067 593 522,06 0,00 593 522,06 581 718,00
604,607 Tržby za predaný tovar, Výnosy z nehnuteľnosti 

na predaj 068 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 
(r.070 až r.073) 069 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 070 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Zmena stavu polotovarov 071 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Zmena stavu výrobkov 072 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Zmena stavu zvierat 073 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Aktivácia (r.075 až r.078) 074 13 052,88 0,00 13 052,88 12 872,52

621 Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 076 13 052,88 0,00 13 052,88 12 872,52

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 
(r.080 až r.082) 079 0,00 0,00 0,00 0,00

631 Daňové a colné výnosy štátu 080 0,00 0,00 0,00 0,00

632 Daňové výnosy samosprávy 081 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Výnosy z poplatkov 082 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 
(r.084 až r.089) 083 11,69 0,00 11,69 1 719,80

641 Tržby z predaja DNM a DHM 084 0,00 0,00 0,00 0,00

642 Tržby z predaja materiálu 085 0,00 0,00 0,00 0,00

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 086 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 0,00 0,00 0,00 0,00

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 088 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 11,69 0,00 11,69 1 719,80

65 Zúčtov.rezerv a opr.pol. z PČ a FČ 
(r.091+r.096+r.099) 090 1 932,06 0,00 1 932,06 24 627,15

Zúčtov.rezerv a opr.pol. z prev.činnosti (r.092 
až r.095) 091 1 932,06 0,00 1 932,06 24 627,15

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej 
činnosti 092 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej 
činnosti 093 1 702,37 0,00 1 702,37 24 524,93

657 Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej 
činnosti 094 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej 
činnosti 095 229,69 0,00 229,69 102,22

Zúčtov.rezerv a opr.pol. z finan.činnosti 
(r.097 až r.098) 096 0,00 0,00 0,00 0,00
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Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo
účtu

alebo
skupiny

Výnosy, daň z príjmov a výsledok 
hodpodárenia

Číslo
riadku

2015

2014
Hlavná činnosť Podnikateľská

činnosť Spolu:

A b c 1 2 3 4
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 097 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zúčtovanie OP z finančnej činnosti 098 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Zúčtovanie komplex.nákladov budúcich období 099 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Finančné výnosy (r.101 až r.108) 100 0,00 0,00 0,00 18,86

661 Tržby z predaja CP a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00

662 Úroky 102 0,00 0,00 0,00 18,86

663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 0,00

664 Výnosy z precenenia CP 104 0,00 0,00 0,00 0,00

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 0,00 0,00 0,00 0,00

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00

667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00

668 Ostatné finančné výnosy 108 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113) 109 0,00 0,00 0,00 0,00

672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00

674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00

678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00

679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0,00 0,00 0,00 0,00

68

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v štátnych rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách ( r.115 až r.123) 114 0,00 0,00 0,00 0,00

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho 
rozpočtu 115 0,00 0,00 0,00 0,00

682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho 
rozpočtu 116 0,00 0,00 0,00 0,00

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných 
subjektov verejnej správy 117 0,00 0,00 0,00 0,00

684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných 
subjektov verejnej správy 118 0,00 0,00 0,00 0,00

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 119 0,00 0,00 0,00 0,00

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej 
únie 120 0,00 0,00 0,00 0,00

687 Výnosy z bežných transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy 121 0,00 0,00 0,00 0,00

688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy 122 0,00 0,00 0,00 0,00

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v obciach, vyšších územných celkoch a 
rozpočtových org. a príspevkových org. 
zriadených obcou alebo vyšším územným 
celkom (r.125 až r.133)

124 1 348 285,51 0,00 1 348 285,51 1 280 415,86

691

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v 
rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom

125 1 272 026,89 0,00 1 272 026,89 1 241 702,06
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Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo
účtu

alebo
skupiny

Výnosy, daň z príjmov a výsledok 
hodpodárenia

Číslo
riadku

2015

2014
Hlavná činnosť Podnikateľská

činnosť Spolu:

A b c 1 2 3 4

692

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu 
obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku 
v rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom

126 74 300,02 0,00 74 300,02 38 227,56

693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo 
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej 
správy

127 0,00 0,00 0,00 0,00

694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo 
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej 
správy

128 648,60 0,00 648,60 486,24

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od 
Európskej únie 129 0,00 0,00 0,00 0,00

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od 
Európskej únie 130 0,00 0,00 0,00 0,00

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy 131 1 310,00 0,00 1 310,00 0,00

698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy 132 0,00 0,00 0,00 0,00

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových 
príjmov 133 0,00 0,00 0,00 0,00

Účtová trieda 6
cel kom(065+069+074+079+083+090+100 
+109+114+124)

134 1 956 804,20 0,00 1 956 804,20 1 901 372,19

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 
- r.064) (+/-) 135 13 716,05 0,00 13 716,05 23 799,12

591 Splatná daň z príjmov 136 0,00 0,00 0,00 3,53

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospod. po zdanení r.135 - (r.136, 
r.137) (+/-) 138 13 716,05 0,00 13 716,05 23 795,59

Kontrolné číslo súčet ( r.065 až r.138 ) 995 5 899 776,76 0,00 5 899 776,76 5 776 341,96
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T ab u A j ô ä

h ä. III. B -  Vývoj opravnej potozky k pohľadávkam

Čsto účtu Náziov účtu

Zostatok 

opravnej položky 

2014

Tvorba Zníženie Zhjšenie

Zostatok 

opravnej c-c czky 

2015

b 1 2 3 4 5

31S Fohfadávty z nedaňových prijmow obcí a VUC 13 K)3,fl4 S 703,33 228,ae 0,00 20 427,68

Sedí. x 13 &53.B4 C 703,33 229,6-9 Q.00 20 427,58

Tabufka č. 4

k j  Ml. B -  PoMadévky podfa doby ■pMtwoil

PohTadávky podľa óotoy splatnosti
éislo

riadku

Zostatok

2015

Zostatok

2014

* e t 2

Pohľadávky v IťX X * splatnosti 

v lom
01 27 500.50 18 100.81

PoMadávky so zostatkovou dobou splatnosti do t*dn*ho roka v r ita n * 02 27 500.50 18 100.81

PoMadávky so zostatkovou dobou splatnosti od f*d r*h o  do pvatx^i rokov vrátan« 03

Pohfadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako paf rokov 04

Pohľadávky po l*ho*» splatnosti 05

Spolu

(r. 01 ♦  r 08)
00 27 500.50 18 100.81



k či IV A  -  Vla<fnŕ imaníp

T a b u ľlta  č. í

N ázov položky

O ceňovacie  rozd tety z 

p recenenia  m ajetku a 

záväzkov

O ceňovacie  rozd ie ly z 

kapitá lových účastín
Zákonný rezervný fond O statné  fondy

Nevysporíadarrý 

výsledok hospodáren ia  

m inutých rokov

V ýsledok hospodárenia

a 1 2 3 4 5 8

Zosta tok 2014 0,00 0 ,00 0,00 0,00 -2 770,05 23  796,59

Prírastky 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0.00 13 716.05

Úbytky

Presuny 0,00 0,00 0,00 D.0D 23 7 e 5 r5É -23  7S5.59

Zosta tok 2015 0,00 0 ,00 0,00 D.00 21 024,94 13 716.05

Tabuľka d O

é, 1 M i  IV. B * R— r w  láhowwé

Položka rezerv
Číslo

riadku

Zostatok

2014
Presun Tvorba Pouzlíe Zrušenie

Zostatok

2015

a E) 1 2 3 4 5 6

Rezervy zá konné dlhodobé

R e k u tv io a  pozemku: uzavretie. rekutová&a a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov

Iné

01

02

03

Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03) 04 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

Rezervy zákonné krátkodobé

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekufervácaa a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov

Iné

05

06 

07

Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r  07) oa 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00



T aoL-ľka č. 7

č. 2  k Čl. IV- B  - R e ze rvy  ostatné

Poloik j  rezťv
Čísla

riadku

Zostatok

2014
Presun Tvorba Použitie Z ru štn e

Zostatok

3015

3 b 1 1 f t s 6

Rezervy ostatne d hooooe

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekukrväoa a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 01

Zamestnanecké požitky 02

Náklady súvm ac* s  odstránením znečisienia životného prostredia, odpadov a obalov 03

Pretoetupjce a hroziace súdne spory M

Iné OS

Spolu rezervy ostatné dfwdobé (súčet r. 01 a i  r OS) OS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rezervy ostatné krátkodobé

Rekultivácia pozemku, uzavrebe rekukrväoa a monitorovanie skládky odpadov po jei uzatvorení 0T

Zamestnanecké požitky 00

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov oo

Nevyfak túrované dodávky a  služby 10 1 702.37 0.00 W0.2* i Mt2.M 10.01 600.2*

Náklady na zostavení*, overenie, zverejnene účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného 

O H C lM
11

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 13

mé 13

Spolu rezervy m útne  bétkodebe (súčet r  ?  a i  r. 13) 14 1 7 IM,37 0,00 seo.:* 1 692.30 10,01 W0.Z4



Tjsok* í e
_____________________________________________________________________ k &. IV. B - Závitky POdľ* doby iŕl*tflSitl

Z ivá& y  rad'* doby
4ľuo

rifcJku

Zettrtsk

V i a

Z «» t0 *

2014

4 b i 1

ZivjZky V lef"C> ipJítnOtt
Oi as +i7.i? 74 27*78

Záväzky h  z n U ^ m i  d«tmi splaľipst do jtilnčlig roka vriunt 02 35 M 3.Í9 73 M tt.H

Záväzky so zostatkovou debni splatnos? od jedného do p*al>c*i rokov vrátane 03 448.S7 3Z4.&4

Záväzky so zostatkovou dobou spíatnost ifhšou ako päť rohov 04

Záväzky po e'xite spaťiost 05

Spolu (r. 01 ♦  r. 05) oe 9fl 417,18 74 27A.7&

atu"l(ac 12 

licl. IX -P rím y mqxxlu

Kategória eko rc  t -c-kej 

klasifikácie
Názov kategórie ekonom ickej klasifikácie Schválený rozpočet tío zpoče l pa zmenách

Skutočnosť

2015

Skutočnosť

2014

a D 1 2 3 4

220 A d m n  sľraiŕvne poplartity s né poplatky a platby sas coo.oo 530 000. DO 532 554.43 576 163.60

200 Iné nedaňové p n jn y 0.00 0,00 11.60 1 47D.60

310 Tuzemské b e íné  granty a Transfery 0,00 0,00 3 533.04 2 208,58

240 ^■raky z  tuzemských úve*Tiv, pôžičiek. návratných fi 0,00 0,00 a.oo 12,63

S*jo<li x sae coo.oo 500 COO.OO 58fl 110.1B 579 B58.89



TabuAia č. 13

h. ä. IX - Výdnliy ntpačtu

N í ij Ov ka tft0« it ŕkňnom ifiktj IdAiifikácifr Sehvi1*ný rozpočtl R e ip f lú t  po m ttu ie li
ShutaKficHf 

201S

Skutočnosť

2014U H l f l t ú *

1 b 1 i J t

010 Ms&t. piy tf stuMOn* pí'pmy *  « * i m »  OM tm * vyffl 038 463,100 M l  4S1.X 591 451.00 5 2 * » 1 0 0

520 P w t f t i  *  p r iip * ir t*  ck> pontgvn i ■09 20 V30 103 765. M 102 853.04 102 050 «9

530 T o w y i i l i d b y 525 « 5 . o  o 514 553.00 5 i !  e w .s o 527 603.41

5*0 B t v t  w i l * ( Y 0.00 4 072.00 3 379.15 5 247.(7

TlO O h T t r iv in *  k jp u jlw ý t f i  t k t v 23 MO. 30 19 f  30.CO 37 562.00 23 734 00

Spolu H 1 27 S 614.00 T 312 345.00 i  310 010.60 1 205 < » »

TjbtiHu i. 14

_________________________________k Čl IX - Fmičné oprráciľ

Finančne operácie
Č ís lo

nadku

S ku točnosť

2015

S ku točnosť

2014

3 b 1 i

P n jn o v é  f r a n č n é  o p e rá m  

v  tom :
Dl 1 C 30,00 0 .00

Z os ta tok  o rns tred ko v  fŕ ia n č n ý c h  aktív 02

P oja té  úvery, pôžičky a návra ln é  Iw ianôné výpom oci 03

Splátky posky írtríých  úverov. pôžič iek a nivrartnýchí fin an čn ých  výpom oci 01

P n jn y  z  p reda ja  m aje tkových účastí 05

Ostatné príjm y 00 1 G 30,00 0,00

V ýd a vkové  frv in č r ié  operác ie  

v  to m
07 1 C 30,30 0.00

P o s k y m n é  úvery, pôž ičky  a návram é finančné  výpom oci OS

Splátky prija tých  úverov. pôžič iek a návra tných finančných  v ý p o n o c i 00

V ýdavky na oostaran e  it  a -e ikcvýc li ú čas ii 10

Ostatné výdavky 11 1 G 30,00 0,00


