
Prijímateľ finančných prostriedkov (mesto/obec):

Číslo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov:

Obchodné meno poskytovateľa sociálnych služieb:

Názov zariadenia sociálnej služby:

Druh sociálnej služby:

P.č. Náležitosti vyúčtovania Suma (v eur) Poznámka 

1 Výška poskytnutých finančných prostiedkov na základe zmluvy

2

Príjmy z úhrady za sociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby a osôb 

uvedených v § 73 ods. 9 a 10

3 Disponibilné zdroje spolu (r.1+r.2) 0,00

4

Neobsadený počet miest v zariadení sociálnych služieb v dňoch /v poznámke 

žiadame rozpísať napr.: 255 dní = (1x45 dní) + (2x105 dní)

5 Výška príspevku vráteného k 31.12.2013 poskytovateľovi z dôvodu 

neobsadených miest /výpočet podľa pokynu uvedeného v závere usmernenia/

6
Výška príspevku, ktorá bola/bude vrátená poskytovateľovi v roku 2014 (do 

31.3.2014)  z dôvodu neobsadených miest /výpočet podľa pokynu uvedeného v 

závere usmernenia/

7 Disponibilné zdroje na skutočný počet klientov (r.3-r.5-r.6) 0,00

8

Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2013 (vrátane miezd a 

poistného za december 2013 uhradených v januári 2014) /§ 72 odsek 5 zákona 

o soc. službách)*

9

Dosiahnutý "zisk/strata" za rok 2013 zo súčtu príjmov z úhrad a finančných 

prostriedkov na základe zmluvy (r.7-r.8) 0,00

Prijímateľ  pri zúčtovaní odvedie do štátneho rozpočtu: 0,00
 z toho:

z neobsadených miest (riadok 6) 0,00

z rozdielu medzi zdrojmi a ekonomicky oprávnenými nákladmi (riadok 9) - 

len ak je výsledkom "zisk" 0,00

*

Vyúčtovanie vyhotovil:   /meno, priezvisko/ Tel. číslo:

Dňa:                                       Podpis:

Vyúčtovanie schválil:  meno, priezvisko/ Tel. číslo:

Dňa:                                       Podpis:

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky boli použité v súlade s podmienkami zmluvy a so všeobecne záväznými

právnymi predpismi a boli vyčerpané v poskytnutej výške/nevyčerpaná časť finančných prostriedkov bola vrátená

k 31.12.2013 vo výške................eur a/* nevyčerpaná časť finančných prostriedkov bola vrátená k 31.3.2014

vo výške ...............eur na príslušný účet ministerstva*

Štatutárny zástupca: /meno, priezvisko/

Dňa:                                       Podpis:

Do objemu čerpaných bežných výdavkov a do objemu ekonomicky oprávnených nákladov sa nezapočítajú  výdavky hradené z 

dotácie MPSVR SR poskytnutej v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, táto dotácia nevstupuje 

ani do disponibilných  zdrojov (zúčtováva sa samostatne).

VYÚČTOVANIE

finančných prostriedkov poskytnutých na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 podľa § 78a

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
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