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1. Základné informácie o CSS-LIPOVEC 
1.1 Identifikačné údaje  
 

Názov zariadenia:   Centrum sociálnych sluţieb – LIPOVEC (skratka CSS-LIPOVEC)  

Adresa:                    Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie 

Zriaďovateľ:            Trenčiansky samosprávny kraj  

                                 K dolnej stanici 7282/20A  

Právna forma:          rozpočtová organizácia  

Štatutár:                   Lenka Papierníková, poverená riadením CSS-LIPOVEC 

IČO:                        31822665  

DIČ:                        2021311633 

 

1.2 Kontaktné údaje  
 

tel. kontakty:           032/6588 387 - riaditeľ  

                                032/6588 207 – ekonómka, skladníčka 

                                032/6588 258 – vedúca soc.-zdrav. úseku, ambulancia 

fax :                         0326588207 

e-mail:                     info@csshornesrnie.sk  

web:                        www.csshornesrnie.sk  

 

1.3 Informácie o poskytovanej sociálnej službe  
 

CSS poskytuje sociálne sluţby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších 

predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja  

č. 19/2015. 

 

Domov sociálnych sluţieb 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 sluţbách v znení neskorších predpisov alebo je nevidiaci, alebo 

prakticky nevidiaci. V Domove sociálnych sluţieb poskytujeme sociálne poradenstvo, sociálnu 

rehabilitáciu, zabezpečuje poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, ubytovanie, stravovanie, 

upratovanie, pranie, ţehlenie, údrţbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa 

podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečujeme záujmovú činnosť a pracovnú terapiu. 
Forma sociálnej sluţby: pobytová celoročná  

Rozsah poskytovania sociálnej sluţby: na neurčitý čas  

Kapacita: 20 klientov 

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 sluţbách 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, ţehlenie, údrţbu bielizne a šatstva, osobné 

vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečujeme záujmovú činnosť  

a pracovnú terapiu. 
Forma sociálnej sluţby: pobytová celoročná  

Rozsah poskytovania sociálnej sluţby: na neurčitý čas  

Kapacita: 17 klientov 

 

Kapacita CSS-LIPOVEC celkom: 37 klientov 
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Predmet činnosti a odborné zameranie CSS-LIPOVEC:  

- poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  

- poskytuje sociálne poradenstvo,  

- poskytuje sociálnu rehabilitáciu,  

- zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť,  

- poskytuje ubytovanie ,  

- poskytuje celodenné stravovanie,  

- poskytuje upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva,  

- poskytuje osobné vybavenie, ak si ho klient nemôţe zabezpečiť sám,  

- utvára podmienky na úschovu cenných vecí,  

- zabezpečuje pracovnú terapiu,  

- zabezpečuje záujmovú činnosť.  

 

1.4 Z histórie CSS-LIPOVEC 

 

CSS-LIPOVEC – pôvodne DD-DSS Horné Srnie bol zriadený v roku 1992 z bývalej materskej 

škôlky. Obec Horné Srnie dala budovu  bezplatným prevodom štátu a obvodný úrad Trenčín 

vykonal nevyhnutnú rekonštrukciu. Pôvodná kapacita zariadenia bola  20 klientov. V roku 2002 

po úprave vnútorných priestorov bola kapacita zariadenia zvýšená na 31 klientov a v roku 2009 

po vykonanej rekonštrukcii  a prístavbe nových priestorov sa kapacita zariadenia zvýšila na 37 

klientov kde CSS-LIPOVEC získalo finančné prostriedky z rozpočtu TSK vo výške takmer    

400 tis. €. V tejto sume boli  zahrnuté dve investičné akcie - a to rekonštrukcia s prístavbou 

nových priestorov, ale aj výmena okien a zateplenie všetkých budov. Všetko sa to realizovalo za 

plnej prevádzky zaradenia. 

Vydaním novej zriaďovacej listiny Trenčianskym samosprávnym krajom ku dňu 1.9. 2009 bol 

DD-DSS Horné Srnie premenovaný na Centrum sociálnych sluţieb-LIPOVEC so starým sídlom 

na Školskej ulici, č. d. 806. 

 

 

2. Priestorové a prevádzkové podmienky v CSS-LIPOVEC 
 

Z kapitálových výdavkov sa v roku 2015 financoval nákup veľkokapacitnej práčky a 

Hadicového navijaka. 
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Zrekonštruovala sa šatňa pre personál a WC - dlaţba a sprchový kút so zalamovacími dverami, 

nový botník a umývadlo. 

 

 
 
Do átria sa zakúpili stoličky a stoly aby klienti mohli odpočívať vonku na slniečku. 

Do ambulancie sa zakúpila nová väčšia kartotéka. V jedálni sa zakúpili nové stoličky, pôvodné 

sa presunuli na izby klientov. 
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Svojpomocne sme zrekonštruovali jeden pavilón- vymaľovalo sa farebne,aby sa troška 

rozveselili izby klientov. Zároveň sa zakúpili  nové skrine a poličky nad posteľ. 

 

 

 
 
 
Z beţných výdavkov sa vymaľovalo schodište a chodba v nadstavbe. Taktieţ vrchná 

spoločenská miestnosť. Tam sa zakúpil aj nový nábytok. Zakúpil sa aj  rotoped na rehabilitačnú 

činnosť.  
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V rámci kuchyne sa koncom roka 2014 z kapitálových výdavkov zakúpila smaţiaca panvica.     

V roku 2015 sa vymenili nerezové stoly, zakúpila sa elektronická váha a rezačka mäsa. 
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3. Zamestnanci CSS-LIPOVEC 

  
3.1 Počet zamestnancov  

 

Činnosť CSS-LIPOVEC bola v roku 2015 zabezpečovaná tromi úsekmi, ktoré zabezpečovali 

potrebnú starostlivosť 19 zamestnancami. 

CSS-LIPOVEC má podľa organizačnej štruktúry schválený počet zamestnancov 20. 

Funkcia riaditeľ bola od 01.01.2015 kumulovaná s funkciou ekonóm. 

Podľa zákona č.448/2008 Z.z.  pri prepočte zamestnancov na 1 klienta má mať CSS-LIPOVEC 

23 zamestnancov. Tí budú doplnení do 31.12.2017. 

 
Prehľad počtu zamestnancov k 31.12.2015 

 

Počet zamestnancov 

 

Ţeny Muţi Spolu 

Schválený podľa 

organizačnej štruktúry 

--- --- 20 

Skutočný počet 

k 31.12.2015 

18 1 19 

 

 

Priemerný vek zamestnancov CSS-LIPOVEC: 48 rokov 

 

 

3.2 Organizačná štruktúra CSS-LIPOVEC platná k 31.12.2015 

 
- vedúca ekon.-prev. úseku-ekonóm       - vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku 

- skladníčka                                             - zdravotná sestra 

- hlavná kuchárka                                    - opatrovateľ 

- kuchárka 

- upratovačka-pračka 

- vodič-kurič-údrţbár 

-  

 

Riaditeľ

1

Prevázdkový úsek  
8

Zdravotnícky úsek 
11
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3.3 Vzdelávanie zamestnancov CSS-LIPOVEC 

 

V r. 2015 sa zamestnanci CSS-LIPOVEC zúčastnili nasledovných vzdelávacích akcií: 

Termín Názov vzdelávacej aktivity Miesto 

konania 

Počet 

zamestnancov 

13.01 Školenie na Buxus 

 

TN 1 

14.01. Právo na prax v soc. sluţbách 

 

TN 2 

19.01 Školenie k smernici č.5/2014 o finančnom a 

personálnom riadení projektov TSK 

TN 1 

26.01 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň - 

RNDr.Mihál 

Ţilina 1 

26.-27.03 Inkontinencia a jej komplexné riešenie v 

zariadeniach dlhodobej starostlivosti 

Belušské 

Slatiny 

2 

04.-05.05 Tvorba individuálnych plánov 

 

TN 1 

19.05 Školenie BOZP 

 

CSS-

LIPOVEC 

19 

19.05 Školenie PO CSS-

LIPOVEC 

19 

20.05 Efektívne obstarávanie -VO a EKS 

 

TN 2 

26.06 Školenie k smernici č.4/2015 - vnútorný systém 

prijímania, prever. a evid.podnetov.... 

TN 1 

12.10 Školenie CO CSS-

LIPOVEC 

19 

09.11 Ročná účtov. závierka za rok 2015-Ing.Urbanová 

 

TN 1 

30.11 Novela zákona č. 502/2001 Z.z. 

 

TN 1 

 

4. Poskytovanie sociálnych služieb v CSS-LIPOVEC 
 

4.1 Prijímatelia sociálnej služby v CSS-LIPOVEC 

 

Od 01.12.2013 bola v zriaďovacej listine vyšpecifikovaná cieľová skupina klientov v dvoch 

druhoch poskytovanej sociálnej sluţby: 

  

1. Domov sociálnych sluţieb- plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov alebo je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca. 

 

2. Špecializované zariadenie-  plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z.  

o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä 

demencia rôzneho typu etiológie a organický psychosyndróm. 
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4.2 Poskytovanie sociálnej služby v CSS-LIPOVEC 

 

Sociálna sluţba v zariadení sa poskytuje pobytovou formou ako celoročná pobytová sociálna 

sluţba na neurčitý čas (37 prijímateľom sociálnych sluţieb). 

 

CSS-LIPOVEC poskytuje svojim klientom sociálne sluţby v nasledovnom rozsahu:  

 

- Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  

Klienti CSS-LIPOVEC sú s cieľom udrţania alebo rozvoja ich schopností a zručností 

podporovaní k sebestačnosti. Pri úkonoch, ktoré napr. z dôvodu nepriaznivého zdravotného  

stavu klient nie je schopný vykonávať samostatne, mu v potrebnej miere pomôţe personál,  

alebo tieto úkony vykoná v plnom rozsahu.  

- Sociálne poradenstvo  

CSS-LIPOVEC poskytuje základné sociálne poradenstvo všetkým záujemcom o poskytovanie 

sociálnej sluţby, klientom CSS-LIPOVEC a ich rodinným príslušníkom. Od r. 2013 môţe 

poskytovať aj špecializované sociálne poradenstvo.  

- Sociálna rehabilitácia  

Klienti sú podporovaní k samostatnosti, rozvoju sociálnych zručností (napr. pri nakupovaní, 

cestovaní, návšteve kultúrnych podujatí a pod.) v rámci prirodzeného sociálneho prostredia.  

U kaţdého klienta sa realizuje individuálny plán.  

- Ošetrovateľská starostlivosť  

CSS-LIPOVEC zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosti vlastnými zamestnancami. 

-Ubytovanie  
Klienti CSS-LIPOVEC sú ubytovaní v 2 jednolôţkových izbách, 16 dvojlôţkových izbách  

a jednej trojlôţkovej izbe. Priemerná podlahová plocha dosahuje poţadovaných min.8 m² na 

klienta. Izby sú podľa zdravotného stavu klienta vybavené polohovacími posteľami, nočnými 

stolíkmi, skriňami na osobné veci, stolom, stoličkami, poličkami, umývadlom. Klienti si môţu 

svoje izby vybaviť vlastnými drobnými zariaďovacími prvkami.  

- Celodenné stravovanie  

V r. 2015 sa klientom podávala racionálna a diabetická strava vo forme raňajok, desiaty, obeda, 

olovrantu, večere a druhej večere u diabetikov.  

- Upratovanie, pranie a ţehlenie  bielizne a šatstva  

-Osobné vybavenie ak si ho klient nemôţe zabezpečiť sám  

Z osobného vybavenia, ktoré si klienti nemôţu zabezpečiť sami, im CSS-LIPOVEC 

sprostredkováva najmä vhodné oblečenie a hygienické potreby od darcov. 

- Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí  

Klienti si môţu na základe zmluvy o úschove odloţiť cenné veci do úschovy CSS-LIPOVEC.  

- Zabezpečovanie pracovnej terapie  

V rámci pracovnej terapie klienti vykonávajú najmä práce v záhrade a v areáli zariadenia, pri 

výzdobe priestorov, vypomáhajú pri upratovaní. Moţnosti zapojenia do pracovnej terapie sú 

podmienené zdravotným stavom klienta.  

- Zabezpečovanie záujmovej činnosti  

Informácie o záujmovej činnosti klientov sa nachádzajú v časti 4.3.12 Aktivity s klientmi.  

Súčasťou poskytovania sociálnej sluţby je aj evidencia ochrany práv a právom chránených 

záujmov prijímateľov sociálnej sluţby.  

 

Na základe ţiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonali zamestnanci CSS-LIPOVEC 

 v r. 2015 - 8 sociálnych návštev u ţiadateľov o poskytovanie sociálnej sluţby k vydaniu 

posudku o odkázanosti na sociálnu sluţbu.  
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4.3 Informácie o prijímateľoch sociálnej služby a aktivitách v CSS-LIPOVEC k 31.12.2015 

 

4.3.1 Prehľad počtu ţiadateľov o poskytovanie sociálnych sluţieb vedených v zozname 

čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby  

Druh sociálnej sluţby 

 

Muţi Ţeny Spolu 

DSS 

 

2 1 3 

ŠZ 

 

8 11 19 

SPOLU 

 

10 12 22 

 

 

4.3.2 Prehľad počtu prijímateľov sociálnej sluţby podľa formy poskytovaných sociálnych 

sluţieb  

 

Forma poskytovanej 

sociálnej sluţby 

Muţi Ţeny Spolu 

DSS 

 

15 6 21 

ŠZ 

 

10 6 16 

SPOLU 

 

25 12 37 

 

 

4.3.3 Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnej sluţby poskytovaných sociálnych sluţieb 

Druh sociálnej 

sluţby 

Prijatí Zomrelí Ukončené poskyt. 

sociálnej sluţby 

DSS 

 

12 4 0 

ŠZ 

 

3 9 0 

SPOLU 

 

15 13 0 

 

 

CSS-LIPOVEC poskytuje sociálnu sluţbu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby. 

Zmluva je uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej sluţby zrozumiteľný. 

V prípade, ak sa zmenili skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby 

a ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenia úhrady za sociálnu 

sluţbu, CSS - LIPOVEC a prijímateľ sociálnej sluţby uzatvárajú očíslovaný dodatok k zmluve  

o poskytovaní sociálnej sluţby. 
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4.3.4 Veková štruktúra prijímateľov sociálnej sluţby  

 

Vekové rozpätie 

 

Muţi Ţeny Spolu 

18-30 2 0 2 

31-40 2 0 2 

41-50 2 1 3 

51-60 4 1 5 

61-70 4 2 6 

71-80 5 7 12 

81-90 1 5 6 

91-100 0 1 1 

 

4.3.5 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej sluţby podľa stupňa odkázanosti  

 

Druh sociálnej 

sluţby 

V. stupeň VI. stupeň Spolu 

DSS 0 20 20 

ŠZ 2 15 17 

SPOLU 2 35 37 

 

4.3.6 Počet prijímateľov sociálnej sluţby podľa povinnosti platiť úhradu za poskytovanie 

sociálnej sluţby  

 

Povinnosť platiť za sociálne sluţby 

 

Počet prijímateľov sociálnej sluţby 

Plnú úhradu 20 

Časť úhrady z úspor a majetku 17 

Časť úhrady na základe vyţivovacej povinnosti 0 

Časť úhrady 0 

Bez povinnosti platiť úhradu 0 

 

Prijímatelia sociálnej sluţby platia úhradu za sociálne sluţby zo svojho príjmu a majetku.  

Všetci prijímatelia sociálnej sluţby mali vlastný príjem vo forme starobného, vdovského, 

vdoveckého, invalidného dôchodku alebo dávky v sociálnej núdzi.  

Mesačná výška úhrad za poskytované sociálne sluţby je uvedená v Prílohe č. 1 - Cenník sluţieb. 

4.3.7 Prehľad počtu prijímateľov sociálnej sluţby podľa spôsobilosti na právne úkony  

 

 

Spôsobilosť na 

právne úkony 

Muţi Ţeny Spolu 

Svojprávny 

 

17 17 34 

Pozbavený v plnom 

rozsahu 

2 1 3 

SPOLU 

 

19 18 37 
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4.3.8 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej sluţby z hľadiska určenia opatrovníka  

 

 

Určený opatrovník 

 

Muţi Ţeny Spolu 

CSS-LIPOVEC 

 

2 1 3 

 

 

4.3.9 Prehľad dní dočasnej neprítomnosti prijímateľov sociálnej sluţby  

 

 

Neprítomnosť klienta 

 

Muţi Ţeny Spolu 

Z dôvodu hospitalizácie 

 

180 286 466 

Z dôvodu návštevy 

rodiny 

51 70 121 

 

 

4.3.10 Prihlásenie prijímateľov sociálnej sluţby k trvalému a prechodnému pobytu  

 

 

Prihlásenie k pobytu Počet prijímateľov 

sociálnej sluţby 

Trvalý pobyt na adrese: Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie 

 

5 

Prechodný pobyt na adrese: Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie 

 

0 

 

 

4.3.11 Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej sluţby  

 

 

Diéta 

 

Počet prijímateľov sociálnej sluţby 

Racionálna strava 

 

30 

Diabetická strava 

 

7 

Šetriaca strava 

 

0 
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4.3.12 Aktivity s klientmi v r.2015 

 

Morena  

Na jar prišli so svojím vystúpením deti zo súboru v Hornom Srní aby sa rozlúčili so zimou vynášaním Moreny, 

ktorú znázorňovala figurína dievčaťa vyrobená zo slamy a privítali prichádzajúcu jar. 

 

 
 

 

 
 

Trenčianske Teplice 

Jeden krásny júnový deň sme sa vybrali na výlet do Trenčianskych Teplíc. Išli sme vlakom :) Prešli 

sme krásou Teplíc, prešli cez Most Slávy a cez park sme sa dostali až k jazeru s kačkami. Tie sme 

nakŕmili suchým chlebíkom a za odmenu nám bolo aj to že sme videli korytnačku :) 
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Opekačka  

V lete sme si spravili opekačku v CSS spojenú so športovými hrami. Napr. hádzaním loptičiek do 

plechoviek, do vedra, trhanie papiera na čas, robenie guličiek z papiera a nakoniec sme si zahrali 

futbal. Počasie nám prialo a krásne svietilo slniečko. 

Mladší klienti opekali špekačky aj pre ostatných a nakoniec sa rozdávali diplomy a sladká odmena :) 
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Nitra  

Tento rok sme navštívili ďalšie pútnické miesto a to Kalváriu v Nitre. 

Mali sme sv.omšu, prehliadku misijného múzea kde bolo množstvo exponátov z celého sveta. 

Najviac nás zaujali vypreparované zvieratá :) 

Nakoniec na spiatočnej ceste sme sa ešte zastavili pri penzióne  Hoffer kde sme videli krásnych 

pávov, lamy,oslíkov.... 

A unavený ale plný nových zážitkov sme sa šťastne vrátili domov. 
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Oslava 

Na jeseň jedna naša klientka oslavovala svoje narodeniny a prišiel jej zahrať jej kamarát hudobník s 

celou kapelou. Potešil tak aj ostatných klientov, ktorý keďže nevládali tancovať aspoň si zaspievali 

krásne piesne. 

 

 

 

Vystúpenie stredoškolákov  

Na jeseň prišli našich klientov svojím vystúpením a spevom potešiť deti zo Súkromnej strednej 

odbornej školy M.R.Štefánika v Trenčíne. 

Zatancovali ľudové tance v krojoch, zarecitovali básničky a zaspievali rôzne piesne spolu aj s našimi 

klientmi. 
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Mikuláš  

Niektorí naši klienti, ktorí boli v nedeľu na sv.omši dostali od Mikuláša balíček a v pondelok prišiel 

Mikuláš aj s čertom do CSS. Hlavne tí mladší sa troška zľakli a sľúbili že budú poslúchať, aby ich 

čert nezobral so sebou. Za odmenu dostali od Mikuláša balíček :) 
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Vystúpenie detí Vianoce  MŠ+SŠ 

V čase adventu prišli našich klientov potešiť svojím vystúpením detičky z Materskej školy v H.Srní, 

zatancovali, zaspievali a zavinšovali nám krásne sviatky. 

So svojím vystúpením - živého príbehu narodenia Krista -prišli zasa deti zo Súkromnej strednej 

odbornej školy M.R. Štefánika v Trenčíne. 
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Betlehem a sv.omša v kostole  

Koniec roka sme ukončili sv.omšou v kostole sv.Jána Nepomuckého v Hornom Srní, ktorá bola 

obetovaná obzvlášť za klientov a zamestnancov CSS Lipovec. Bolo to niečo "iné" v stereotype 

života našich klientov. Niektorí boli v našom kostolíku prvý krát, iní zasa po dlhej dobe.  

Po krásnej kázni o tom, že aj chorí a postihnutí ľudia majú svoje miesto v našej spoločnosti, sme si 

zaspievali Tichú noc. Nakoniec sme sa zastavili pri pohyblivom betleheme v našom kostole a uctili si 

Božie dieťa, ktoré sa pre nás narodilo. 

 

 

Každý prvý piatok v mesiaci chodí p.farár do CSS aj spovedať našich klientov. Na sviatky ale aj pri 

rôznych príležitostiach nám odslúži sv.omšu v zariadení. 
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Štedrá večera 
 

24.12.2015 sme sa stretli pri spoločnej štedrej večeri, popriali  krásne sviatky a všetko dobré do 

Nového roku, ktorý nás čaká. Zaspievali sme si koledy a takto spoločne oslávili najkrajšie 

sviatky v roku. 
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Klienti trénovaním jemnej motoriky vyrábajú rôzne drobnosti a dekorácie, ktorými si krášlime 

zariadenie. Napr. pletenie korbáčov, výroba veľkonočnej či vianočnej výzdoby, tvorba z papiera, 

servítkovou technikou zdobili plechovice a dózy od kávy. Sadenie kvetov, starostlivosť o ne, 

zametanie, hrabanie lístia, odhŕňanie snehu a pod. Hranie na harmonike, varhanoch, spievanie 

piesní. Často nás navštevujú aj detičky z Materskej školy V.Mitúcha v Hornom Srní, ktorí 

svojím vystúpením vţdy potešia našich klientov. 
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5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS-LIPOVEC  za r. 2015 

5.1 Príjmy  

 

Názov Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Plnenie 

príjmov 

% 

vyjadrenie 

Príjem za sluţby 

 

75 000 € 85 000 € 87 155,91 € 102,54 

Príjem za stravné 

 

40 000 € 44 060 € 34 238,94 € 77,71 

Úroky 

 

0 0 0 0 

Príjem z 

dobropisov 

0 0 3 017,34 € 0 

Príjem z grantov-

mimorozpočtové 

0 0 2 815,27 € 0 

SPOLU 

 

115 000 € 129 060 € 127 227,46 € 98,58 

 

5. 2 Bežné a kapitálové výdavky  

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočné 

čerpanie 

% 

vyjadrenie 

610 – Mzdy 

 

136 652 € 136 863 € 126 837,64 92,67 

620 – Poistné 

 

47 760 € 48 331 € 44 529,08 € 92,13 

630 -  Beţné výdavky 

 

104 110 € 104 110 € 98 678,17 € 94,77 

640 – Beţné transfery 

 

0 1 409 € 1 408,33 € 99,95 

600 – Beţné  

výdavky spolu 

288 522 € 290 713 € 271 453,22 € 93,37 

700 – Kapitálové 

výdavky spolu 

5 000 € 5 000 € 4 366 € 87,32 

Výdavky celkom 

 

293 552 € 295 713 € 275 819,22 € 93,27 

 

V roku 2015 financované z KV:  

-nákup veľkokapacitnej práčky v sume 3 670,- €   

-realizácia Hadicového navijaka v sume 696,- €. 

 

Mzdové prostriedky na poloţke 610,620 nevyčerpané a vrátené zriaďovateľovi z dôvodu 

kumulovanej funkcie riaditeľ -ekonóm. 

 

Skutočné čerpanie beţných výdavkov bolo vyššie oproti upravenému rozpočtu z dôvodu 

čerpania mimorozpočtových zdrojov vo výške 1 790,52 €. 
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Čerpanie podľa jednotlivých poloţiek kategórie 630: 

Poloţky 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočné čerpanie 

631 - cestovné 

 

200 € 200 € 0 

632 - energie 

 

35 000 € 32 509 € 30 130,86 € 

633 – tovary 

 

52 410 € 54 839 € 53 616,51 € 

634 - dopravné 

 

1 500 € 2 000 € 1 832,57 € 

635 – údrţba 

 

5 000 € 4 815 € 3 841,28 € 

636 - nájomné 

 

0 0 0 

637 – sluţby 

 

10 000 € 9 747 € 9 256,95 € 

SPOLU 

 

104 110 € 104 110 € 98 678,17 € 

 

Povolené prekročenie beţných výdavkov o mimorozpočtové zdroje vo výške 1 790,52 € bolo na 

poloţke:  potraviny. 

 

 

5.3 Finančná hodnota majetku 

Finančná hodnota 

majetku k 31.12.2015 

Suma v € Odpisová 

skupina 

Doba 

pouţívania 

Ročná 

odpisová 

sadzba 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

0 --- --- --- 

DHM-022-samostatne 

hnutný majetok 

41 756,79 1,2,3 4,6,8 1/4,1/6,1/8 

021 – stavby 

 

680 752,72 6 40 1/40 

023-  dopravné 

prostriedky 

16 817,95 2 6 1/6 

031 – pozemky 

 

2 908,98 --- --- --- 

042 – obstaranie DHM 

 

0 --- --- --- 

SPOLU 
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5.4 Bankové účty   

 

Na bankových účtoch CSS-LIPOVEC  k 31. 12. 2015 boli uvedené stavy finančných 

prostriedkov: 

Názov účtu 

 

Číslo účtu Stav k 31.12.2015 v € 

Výdavkový účet 

 

SK75 8180 0000 0070 0050 7452 0 

Príjmový účet 

 

SK22 8180 0000 0070 0050 7436 0 

Sociálny fond 

 

SK18 8180 0000 0070 0050 7508 60,39 

Dary 

 

SK71 8180 0000 0070 0050 7524 1 990,22 

Depozit  

 

SK03 8180 0000 0070 0050 7487 15 170,76 

Projekty 

 

SK 49 8180 0000 0070 0050 7532 0 

Dotácia ŠR 

 

SK25 8180 0000 0070 0050 7479 0 

SPOLU 

 

 17 221,37 

 

5.5 Pohľadávky 

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky 

 

318- pohľadávky 

z nedaňových príjmov 

Nezaplatené úhrady za pobyt 

klientov 

5 003,90 € 

 

Z toho podľa doby splatnosti  

Do 30 dní 432,84 € 

Od 30 do 60 dní 432,29 € 

Od 60 do 90 dní 383,21 € 

Od 90 dní do 1 roku 2 348,36 € 

Nad 1 rok 915,57 € 

 

K pohľadávkam sa k 31. 12. 2015 tvorili opravné poloţky celkom vo výške 1 795,40 €  

a zrušili sa opravné poloţky v sume 897,42 €. 

 

5.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

 

Významné poloţky Hodnota v € Účet 

Majetok prijatý do úschovy 33 219,73 751 

DHM v pouţívaní 103 628,38  771 



Príloha č.1- Cenník 

  

                                         TRENČIANSKY  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 

                    Centrum sociálnych sluţieb - LIPOVEC, 914 42 Horné Srnie č. 806 

IČO: 31822665                                                         DIČ: 2021311633 

C E N N Í K 

 poskytovaných sluţieb účinný od 01. 07. 2015 

 

Tento cenník sa vydáva v súlade s VZN č. 19/2015 o úhrade za poskytovanie sociálnych 

sluţieb v zariadeniach sociálnych sluţieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom 

schválené uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č.263/2015 zo dňa 

18.05.2015 a rozhodnutí schválených predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

SLUŢBA                                                                                                             Cena v € 

CSS-LIPOVEC Horné Srnie poskytuje v zmysle zriaďovacej listiny zo dňa 07.12.2013 sociálne sluţby 

v domove sociálnych sluţieb a v špecializovanom zariadení s celoročným pobytom. 

Úhrada za poskytované soc. služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení pri strave 

racionálnej: 

1.1 Mesačná úhrada na 28 dní: 271,88 € 

1.2 Mesačná úhrada na 30 dní: 291,30 € 

1.3 Mesačná úhrada na 31 dní: 301,01  

 

      Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave racionálnej:                          9,71 €   

      Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave inej ako rac., DIA strava:  10,24 €  

      Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave bezlepkovej:                        10,51 €       

      Z toho výška úhrady za bývanie na jeden deň:                                                                            7,05 € 

                                                                                      

2 . Výška úhrady za poskytovanie nadštandardnej služby: 

- pouţívanie vlastného TV /mesačná sadzba/                                                                 1,66  €                     

- pouţívanie vlastného rádia /mesačná sadzba/                                                              1,-     €                   

- pouţívanie vlastnej chladničky alebo mikrovl.rúry /mesačná sadzba/                         3,50  €                

- pouţívanie vlastného variča alebo varnej kanvice varič/mesačná sadzba/                   1,-    €                       

- za odstránenie následkov v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho  

poriadku pod vplyvom alkoholu a podobne.........podľa skutočných nákladov na sluţbu 

 

  3. Výška stravnej jednotky, ktorá bude použitá pri normovaní stravy a vratkách: 

   a) racionálna strava/ deň                                                                                                             2,66 € 

b) iná ako racionálna strava, DIA strava/ deň                                                                            3,19 € 

c) bezlepková diéta /deň                                                                                                             3,46 € 

 

V Hornom Srní, dňa  01.07.2015                                                                                                            

                                           .................................................. 

                                        Lenka Papierníková 

                                                                                                  poverená riadením CSS -LIPOVEC 


