
Aktivita 12.4: Opatrovateľská služba v domácnosti (n.o. 

Nezábudka, mesto) 
Zámer aktivity: Starostlivosť o starých a invalidných občanov v domácom prostredí 

Zodpovednosť: správne oddelenie, finančné oddelenie, Nezábudka n.o. 

 

Rozpočet aktivity: 

Rok 2010 2011 2012 

V € 46 543 47 000 47 500 

 

 

Cieľ Merateľný 
ukazovateľ 

Cieľová hodnota 
v roku 2010 

Cieľová 
hodnota 
v roku 2011 

Cieľová 
hodnota 
v roku 2012 

Zabezpečiť 
pomoc pri 
vykonávaní 
bežných 
životných 
úkonov 
a kontakt so 
spoločenským 
prostredím 
starým 
a zdravotne 
postihnutým 
občanom 

Počet osôb , ktorým 
sa poskytuje 
opatrovateľská 
služba  

          40         42          42 

Zabezpečiť 
finančné krytie 
pri realizácii 
opatrovateľskej 
služby n.o.  

Poukázanie 
mesačného 
príspevku n.o. 

3 878 3 916 3 958 

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná n.o. Nezábudka (transfer)  

a mestom pre ..40.... občanov mesta .....8.......opatrovateľkami pre tých občanov, ktorí si pre svoj 

nepriaznivý stav a zlú sociálnu situáciu nevedia zabezpečiť starostlivosť o seba a svoju domácnosť.  

Štruktúra výdavkov: 610   mzdy, platy a OOV:                 29 434  

                                   620    poistné a prísp. do poisť.:       10 361  

                                    630   tovary a služby:                        12 544    

                                         



Bežné výdavky spolu:                                                                                                                     1                                                         

46 543 € 

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na úhradu miezd a poistných odvodov, na 

zakúpenie ochranných prac. pomôcok, stravného, energie /plyn, voda, el. energia – alikvotná časť/, 

náklady na správnu réžiu, dohody mimo pracovného pomeru 

(podrobne rozpísať!) 

 

 

 

Kapitálové výdavky spolu:                                                                                                            € 

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: 

(podrobne rozpísať!) 

 

Aktivita 12.5: Organizovanie stravovania dôchodcov 
Zámer aktivity: Dostupné stravovanie starých a invalidných občanov 

Zodpovednosť: správne oddelenie, finančné oddelenie, Nezábudka n.o. 

 

Rozpočet aktivity: 

Rok 2010 2011 2012 

€ 3 500      3 600 3 800 

 

 

Cieľ Merateľný 
ukazovateľ 

Cieľová hodnota 
v roku 2010 

Cieľová 
hodnota 
v roku 2011 

Cieľová 
hodnota 
v roku 2012 

Zabezpečiť 
výhodnejšie 
podmienky pre 
stravovanie 
starých 
a zdravotne 
postihnutých 
občanov 

Priemerný mesačný 
počet poberateľov 
služby v roku 

30 32 35 

Zabezpečiť 
finančné krytie 

Poukázanie 
mesačného 

292 300 316 



časti nákladov 
na mzdy 
a odvody pri 
prevádzkovaní 
jedálne pre 
dôchodcov  

príspevku pre n.o. 

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: stravovanie dôchodcov prostredníctvom jedálne 

Štruktúra výdavkov:  610     mzdy, platy              2 590 

                                     620     odvody do poisť.      910      

Bežné výdavky spolu:                                            3 500                                                                                                                   

€ 

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na úhradu alikvotnej časti miezd a odvodov do 

poistných fondov  

(podrobne rozpísať!) 

 

 

 

Kapitálové výdavky spolu:                                                                                                            € 

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: 

(podrobne rozpísať!) 

 

Aktivita 12.8: Sociálna starostlivosť v zariadení pre seniorov 

a DSS (n.o. Nezábudka) 
Zámer aktivity: Poskytovanie komplexnej  starostlivosti o dôchodcov a ZŤP občanov 

Zodpovednosť: správne oddelenie, finančné oddelenie, n.o. Nezábudka 

 

Rozpočet aktivity: 

Rok 2010 2011 2012 

V € 49 000 50 000 50 000 

 

 

 



 

 

Cieľ Merateľný 
ukazovateľ 

Cieľová hodnota 
v roku 2010 

Cieľová 
hodnota 
v roku 2011 

Cieľová 
hodnota 
v roku 2012 

Zabezpečiť 
podmienky pre 
poskytovanie 
komplexnej 
sociálnej 
starostlivosti 
 v zariadení pre 
seniorov a DSS  

Poukázanie 
mesačného 
príspevku na 
činnosť neziskovej 
organizácie 

4 083 4 167 4 167 

Využitie kapacít 
ZPS a DSS 

Priemerný počet 
klientov v  roku  

50 50 50 

 

 

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Poskytovanie príspevku na pokrytie ekonomicky oprávnených 

nákladov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pri  prevádzkovaní zariadenia pre 

seniorov  a DSS  neziskovou organizáciou Nezábudka . 

Štruktúra výdavkov: 610   mzdy, platy                           5 200 

                                    620  odvody do poist. fondov    1 800              

                                    632   energie                               30 000      

                                    637   služby                                  12 000 

Bežné výdavky spolu:                                                    49 000                                                                                          

€ 

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na úhradu miezd a odvodov, energií /plyn, 

elektrická energia, voda/, na opravy a údržbu budovy a zariadení, revízie   

(podrobne rozpísať!) 

 

Kapitálové výdavky spolu:                                                                                                            € 

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: 

(podrobne rozpísať!) 

 



 

 


