Zariadenie pre seniorov, Ulica generála Svobodu 1948/10, 929 01
Dunajská Streda

Rozbor hospodárenia k 31.12.2016

Ukazovateľ

Schválený
rozpočet 2016

1

Výdavky spolu
Bežné výdavky (600)
Mzdy (610)
Poist.a prísp.zam. … (620)
Tovary a ďalšie služby (630)
Bežné transfery (640)
Kapitálové výdavky (700)

Príjmy spolu

Upravený
rozpočet
2016
2

1.150.000 1.164.000

Čerpanie
bez mimorozp.
prostriedkov
k 31.12.2016
3

%čerpania
resp.plnenia
stl.3/stl.2
V EUR

4

1.166.157

100,19

1.058.300

1.072.300

1.074.457

100,20

510.100
187.971
357.629
2.600

510.100
187.846
371.106
3.248

510.100
187.846
373.263
3.248

100,00
100,00
100,58
100,00

91.700

91.700

91.700

100,00

1.150.000 1.164.000 1.161.878

99,82

Príjmy za služby (vlastné pr. 220) 516.400
Pr. z účtov finančného hosp. (243)
Vrátené pr. z predch.období (292)
Príjmy zo štátneho rozpočtu
633.600

517.893
12.507
633.600

515.760
11
12.507
633.600

----------------------------Ing. Koloman Pongrácz
Riaditeľ ZPS

99,59
100,00
100,00

Komentár k rozboru hospodárenia ZpS za rok 2016

Najväčšiu časť príjmových zdrojov do nášho rozpočtu, tvorí každoročne príspevok zo
štátneho rozpočtu, ktorý je známy až koncom januára. V zmysle „Zákona o rozpočtových
pravidlách“, je regulácia týchto zdrojov, použiteľných výhradne na bežné výdavky,
limitovaných zmluvou medzi Mestom Dunajská Streda a Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny. Uvedený postup sa každoročne pravidelne opakuje a odsúva znenie platnej
legislatívy v oblasti sociálnych služieb. Pripravovaný súbor opatrení v sociálnej sfére mal
znížiť príspevok štátu na klientov odkázaných na pomoc iných fyzických osôb a podľa toho
bol pripravovaný zákon 448/2008 Z.z.. Napriek tomu, v zmysle zmluvy medzi Mestom
Dunajská Streda a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, nám bola priznaná paušálna
dotácia na jedného klienta, na rok 2016 320 Euro mesačne, s predpokladaným priemerným
počtom 165 obyvateľov. Tu treba poznamenať, že zákonom stanovená dotácia na jedného
klienta v prípade VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, bola stanovená vo
výške 310,99 Euro, v V. stupni odkázanosti 248,82 Euro a vo IV. stupni odkázanosti 177,65
Euro mesačne. Reálna aplikácia §72 ods. (6) by znamenala podstatné zvýšenie platby od
klientov, resp. ich rodinných príslušníkov (Zákon o rodine), alebo značné finančné zaťaženie
rozpočtu Mesta v prípade sociálne odkázaných klientov a ich rodinných príslušníkov.
Príjmy zo štátneho rozpočtu v roku 2016 boli vo výške 633.600,- Eur. Vlastné príjmy za
služby k 31. 12. 2016 boli celkovo 515.760,- Eur. Plnenie príjmov v roku 2016 boli splnené
na 99,82 %, čo je veľmi dobrý výsledok. Čerpanie výdavkov je primerané dosiahnutým
príjmom, celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 1.166.157,- Eur, čo predstavuje 100,19
%. Na základe metodického pokynu MPSVaR sme povinní vrátiť do štátneho rozpočtu
finančné prostriedky za neobsadené postele, ktorých doba presahuje 30 dní. Výška
prostriedkov, ktoré sme museli vrátiť je 0,0 Eur k 31. 12. 2016. Podpísali sme dohodu
o poskytnutí príspevku s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, podľa
ktorej úrad v roku 2016 schválil príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti vo výške 21.821,13 Eur na priatie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
na dobu určitú. A v roku 2016 od úradu práce sociálnych vecí a rodiny sme dostali 46.621,08
Eur a čakáme do ďalšieho rozpočtového roku 2017 v januári 2.063,55 Eur.
Kapitálové výdavky v roku 2016 boli v sume 91.700 Eur. Bezbariérová úprava
a rekonštrukcia vstupnej haly na ul. gen. Svobodu 1948/10, nová bezbariérová knižnica s
počítačovou miestnosťou a nová bezbariérová spoločenská miestnosť s terasou v hodnote
27.903,31 Eur. Bezbariérová úprava 6 kúpeľní v oboch budovách nášho zariadenia v celkovej
hodnote 34.648,68 Eur. Bezbariérová úprava a rekonštrukcia izieb, vybavenie stropným
zdvihákom pre imobilných, nové vstavané šatníky a vybudovanie výťahu pre imobilných
v budove na Ul. gen. Svobodu v hodnote 23.322,60 Eur. Nové kamery na budovy,
automatizácia žehliaceho systému, nová umývačka riadu v celkovej hodnote 5.824,34 Eur.
Našou snahou zostáva individuálny prístup ku klientom, v záujme ich psychickej spokojnosti,
starostlivosti o ich zdravotný stav, kvality stravy a riešenia voľno časových aktivít. Pravidelné

bohoslužby v oboch budovách, prispievajú k udržiavaniu duševnej pohody veriacich a aktívnu
účasť našich klientov s obmedzenou pohyblivosťou. Najväčší dôraz kladieme na posilňovanie
zdravotného úseku, vrátanie dobre zariadených rehabilitačných pracovísk v oboch budovách
ZpS. Zúčastňujeme sa kultúrno-spoločenských akcií nášho mesta a samostatne organizujeme
rôzne podujatia, ktoré pripomínajú rodinné prostredie a zlepšujú kultúrne vyžitie našich
klientov. Tieto akcie financujeme zo sponzorských prostriedkov ako aj pomocou sociálneho
odboru mestského úradu. Z mimorozpočtových zdrojov sme zorganizovali výlet pre klientov
ZpS a návštevu divadelného predstavenia. Zabezpečujeme dennú a periodickú tlač pre
obyvateľov zariadenia rôzne terápie a prednášky pre klientov. Postupne dopĺňame technické
vybavenie oboch budov a nakupujeme nemocničný nábytok.
Od sponzorov a od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda sme dostali
pomôcky ako: masážne kreslá, stoličkový výťah, schodolez, stropný zdvihák, antidekubitné
matrace s kompresorom ako aj interiérové vybavenia, ale aj náradia v celkovej hodnote cca
20.000,- eur.
Veľký dôraz kladieme na vzdelávacie aktivity našich zamestnancov, ktorí sa na
špecializovaných školeniach pripravujú na prácu s hendikepovanou klientelou nášho
zariadenia. Podobný účel majú aj prednášky zo strany odborníkov u nás v budove.
Sústreďujeme na zdravotno-preventívnu činnosť.
Záverom môjho hodnotenia by som rád poďakoval Mestskému zastupiteľstvu za podporu
a verím, že si svoju priazeň, voči seniorom mesta a voči nášmu zariadeniu zachová.
v Dunajskej Strede dňa: 3. 2. 2017

Ing. Koloman Pongrácz
riaditeľ ZpS

