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Zoznam registrovaných poskytovaných sluţieb: 
 

      Zariadenie núdzového bývania – 16 miest: registrácia: TSK 40 - 1 /2004,  30. 06. 2004 
s dňom začatia poskytovania sociálnej sluţby  01. 03 . 2004 
 
Útulok – 20 miest: registrácia: TSK 40 – 2/2006,  24. 01. 2006 
s dňom začatia poskytovania sociálnej sluţby  01. 01. 2006  

 
Útulok – 5 miest: registrácia: TSK 40 – 3/2012,  25. 06. 2012 

s dňom začatia poskytovania sociálnej sluţby  01. 07. 2012 
 



PERSONÁLNE  ÚDAJE 

 
 
Správna rada: 
 
Katarína Vráblová  -  predsedníčka  
 
PhDr. Tatiana Poliaková, PhD.  -  člen 
 
PhDr. Ján Lauf  -  člen  
 
- bez zmien v zloţení v roku 2012 
 
 
Kontrolný orgán: 
 

      Ing. Ingrid Vojtková  – revízor 
 
 

Štatutárny zástupca: 
 
Mgr. Oľga Ďurčenková 
 
 
Zamestnanci neziskovej organizácie: 
 
 
Pavel Benedik,  prevádzkový pracovník  - útulok 
 
Bc. Jaroslava Ţigová,   účtovníčka 
 

 
Odmeňovanie    zamestnancov:  zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní   niektorých   
     zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 341/2004  
     Z. z., ktorým sa    ustanovujú  katalógy  pracovných  činností  vo  verejnej  sluţbe. 
 
 
 

ZALOŽENIE,  POSLANIE,  ČINNOSŤ A CIELE  NEZISKOVEJ  ORGANIZÁCIE 
 

 
Harmónia, n. o.  (ďalej „organizácia“),  plní svoje poslanie  v oblasti všeobecne prospešných 
sluţieb  ako organizácia zaloţená mestom Prievidza od  januára roku  2004. Spravuje 
a prevádzkuje dve pobytové zariadenia na území mesta Prievidza  -  od roku 2004 
Zariadenie núdzového bývania  a od roku 2006 Útulok.   
V oboch zariadeniach sa poskytujú  celoročné pobytové sociálne sluţby  určené v zmysle 
zákona č. 448/2008 Z. z.  obyvateľom v sociálnej a hmotnej núdzi.  Oba objekty sú vo 
vlastníctve mesta Prievidza a ich správu zabezpečuje Správa majetku mesta Prievidza, 
s ktorou má organizácia  na  ich prenájom uzavretý zmluvný vzťah.  
V  oboch zariadeniach sa  poskytujú sociálne sluţby v súlade so zákonom za vopred 
určených zmluvných podmienok  vţdy na dobu určitú a v rovnakom rozsahu a kvalite pre 
kaţdého klienta. Podmienky pobytu v oboch zariadeniach upravuje prevádzkový a ubytovací 
poriadok, s ktorým je kaţdý  z ubytovaných pri nástupe do zariadenia povinný sa oboznámiť 
a jeho ustanovenia dodrţiavať. 



 
Zariadenie núdzového bývania  (ďalej „Znb“)  sídli v  objekte na ul. Ľudovíta Štúra č. 12 
v Prievidzi.  V tomto zariadení sa poskytuje starostlivosť rodičom a ich nezaopatreným 
deťom  podľa § 29 zákona č.   448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách v znení neskorších 
predpisov v rozsahu bývanie a sociálne poradenstvo.  Okrem toho prevádzkovateľ  
zariadenia vytvára ubytovaným podmienky na prípravu a výdaj stravy, vykonávanie 
nevyhnutnej osobnej hygieny, pranie, ţehlenie, údrţbu bielizne a šatstva a záujmovú 
činnosť. Zariadenie má kapacitu 16 osôb a v priebehu roku 2012 v ňom  bolo  ubytovaných   
celkom 17 osôb (4 rodičia a 13 nezaopatrených detí). Výška úhrady za poskytované sociálne 
sluţby  je  od 01. 07. 2011 podľa VZN  mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní 
sociálnych sluţieb  2,50 € na deň na jedného dospelého prijímateľa sociálnej sluţby a 0,50 € 
na deň za dieťa nad 3 roky. Matka s dieťaťom do 3 rokov hradí 2,00 € na deň.  
V tomto roku bol počet ubytovaných v zariadení prekročený o 1 osobu.  
 
Útulok  so sídlom na  Košovskej ceste č. 15 v Prievidzi poskytoval aj v roku 2012 podľa § 26 
zákona o sociálnych sluţbách pomoc  dospelým obyvateľom v rozsahu:  ubytovanie na určitý 
čas, sociálne poradenstvo, poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi,  vytváranie 
podmienok na vykonávanie osobnej hygieny, prípravu a výdaj stravy, pranie, ţehlenie 
a údrţbu bielizne a šatstva.   Zariadenie má kapacitu  20 lôţok  -  15 lôţok pre muţov a 5 pre 
ţeny.  V priebehu roku 2012  bola v Útulku  poskytnutá pomoc 32 osobám, z toho 9 ţenám 
a 7 klientom v dôchodkovom veku.  V Útulku VZN č. 118/2011 stanovilo úhradu  pre 
prijímateľa sociálnej sluţby v sociálnej a hmotnej núdzi  za ubytovanie na 0,80 € na deň 
a osobe s príjmom presahujúcim výšku ţivotného minima (poberatelia dôchodkov)  na 1,60 € 
na deň. 
V  zimnom období  hodnoteného roku bola  dočasne rozšírená kapacita útulku na 30 osôb. 
Pretoţe ani táto moţnosť nie je postačujúca a vzhľadom na  rastúci počet bezprístrešných 
občanov najmä v dôchodkovom veku, mesto Prievidza prostredníctvom Správy majetku 
mesta Prievidza pridelilo organizácii bytovú jednotku na  Košovskej  ceste č. 17/2, v ktorej  
po nevyhnutnej sanácii a zabezpečením potrebného vnútorného vybavenia začala 
organizácia poskytovať sociálne sluţby obyvateľom v dôchodkovom veku bez vlastného 
bývania. U väčšiny týchto obyvateľov sa vzhľadom na vek a nepriaznivý zdravotný stav, 
často i veľmi váţny,  prejavuje potreba zabezpečovať opatrovateľskú sluţbu, čo však  
v mnohých prípadoch vzhľadom na nízky príjem ubytovaných a nedostatočné personálne 
zabezpečenie zariadenia nie je moţné. V rámci moţností nevyhnutnú a minimálnu 
starostlivosť o chorých klientov organizácia zabezpečuje dobrovoľnícky,  nemôţe však trvalo 
poskytovať sluţby tých sociálnych zariadení, ktoré sú pre túto skupinu osôb určené 
(zariadenia pre seniorov, zariadenia podporovaného bývania, domovy sociálnych sluţieb 
a iné).  
 
 Aj v roku 2012 sa organizácia okrem základného poslania vymedzeného legislatívou snaţila 
o socializáciu  a začlenenie  obyvateľov oboch zariadení do beţného ţivota.  Pracovníci 
organizácie boli nápomocní pri riešení zásadných problémov existencie ubytovaných  - 
zabezpečovaním  kontaktov s úradmi, inštitúciami a zdravotníckymi zariadeniami, pomocou 
pri  hľadaní  zamestnania,  trvalého bývania, umiestnenia do ďalších zariadení sociálnych  
sluţieb, zabezpečovaním základných ošetrovateľských úkonov a pod. Za týmto účelom 
organizácia spolupracovala  s odborom starostlivosti o občana Mestského úradu v Prievidzi, 
 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, detskými domovmi, sociálnymi 
zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov  i inými inštitúciami.   
 
Ďalším cieľom organizácie  bolo a aj zostane vybudovanie trvalých pracovných návykov 
klientov. Organizácia aj v roku 2012 zapájala obyvateľov do čistenia a úpravy priľahlých 
pozemkov i interiéru oboch pobytových zariadení. 
 

 
 



HOSPODÁRENIE  ORGANIZÁCIE 
 
Organizácia  v roku 2012 hospodárila s finančnými prostriedkami poskytnutými Ministerstvom 
financií, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a z iných zdrojov, ktorými boli 
 platby od klientov a peňaţné dary (2 % z daní fyzických a právnických osôb, dotácia SSE).  
 
Nezisková organizácia účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva v súlade so zákonom 
o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. 
Prílohu  výročnej správy tvorí  audítorská správa o previerke ročnej účtovej závierky  k 31. 
12. 2012. 
 
Na základe  Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej sluţby 
v zariadení sociálnych sluţieb podľa § 71 ods. 6 zákona 448 Z. z. o sociálnych sluţbách 
a o zmene a doplnení zákona  č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov bola mestu Prievidza poskytnutá účelová dotácia na 
financovanie beţných výdavkov v zariadeniach sociálnych sluţieb. Na prevádzku   Útulku  
takto organizácia prostredníctvom rozpočtu mesta Prievidza získala finančné prostriedky vo 
výške 20 960,00 €  a na prevádzku Znb vo výške 20 809,86 €.   Na základe uznesenia vlády  
SR z 1.2.2012 a v súlade s § 3 výnosu Ministerstva financií SR z 9.12.2005č. 26825/2005-
441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR bola mestu Prievidza v roku 2012 poskytnutá 
jednorazová dotácia na financovanie beţných výdavkov zariadení sociálnych sluţieb. Na 
prevádzku   Útulku  takto organizácia prostredníctvom rozpočtu mesta Prievidza získala 
finančné prostriedky vo výške 4 800,00 €  a na prevádzku Znb vo výške 4 800,00 €.   
 
Vo výdavkoch v hodnotenom období sme v roku 2012 na mzdách a odvodoch ušetrili takmer 
10 000,00 € (8 342,02 €), no oprava a vybavenie objektu, do ktorého sa sťahovalo Znb stála 
takmer 20 000,00 € (19 934,68 €). 

 
 

 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ORGANIZÁCIE 
 
Počiatočný stav k  01.  01. 2012 
 
Zostatok                     pokladňa :                                           999,84 € 
Zostatok                     účty :9015963003/5600                  14 630,97 € 
Zostatok  celkom                                                              15 630,81 € 
 
 
Výdavky  celkom  - od  01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 
 

Energie - Útulok 8 464,25 € 

Energie – Znb 9 902,82 € 

Poštové a telekomunikačné sluţby 346,70 € 

Nájomné     10,00 € 

Košovská  cesta č. 17/2 - energie 2 511,35 € 

Košovská  cesta č. 17/2 –spotr. mat. 71,63 € 

Košovská  cesta č. 17/2 –zákl. údrţba 18,29 € 

Práčka, počítač, vybavenie priestorov – Útulok 1 383,60 € 

Opravy – Útulok (plot, strecha, maľovanie) 6 019,04 € 

Opravy  - Znb  (SMMP - Košovská 17/1,3,4) 10 326,37 € 

Spotrebný materiál (čistiace, kanc. potreby) 2 456,63 € 

Audit, zverejnenie v obch. vestník 370,00 € 



Poistné  99,58 € 

Vybavenie priestorov Znb - Košovská 17/1,3,4 4 862,25 € 

Posteľná bielizeň  -  Útulok, Znb 3 186,90 € 

Mzdy 10 534,05 € 

Odvody poistného do fondov   5 283,07 € 

Stravné lístky   794,73 € 

Bankové poplatky 113,68 € 

Deti Znb -  tábor, hry, Mikuláš 187,63 € 

Vianoce  – Znb, Útulok        491,02 € 

Daň z úrokov 1,22 € 

Sťahovanie Znb 178,84 € 

Odvoz odpadu, dovoz vybavenia 160,82 € 

Výdavky celkom 67 774,47 € 

 
 
Príjmy   -  od  01.  01. 2012 do 31. 12. 2012 
 

Dotácia  - MF SR   9 600,00 € 

Dotácia  - MPSVaR SR 41 769,86 € 

2% z podielu zaplatenej dane     1 931,65 € 

Platby klienti   10 238,20 € 

Doplatok stravné lístky        266,51 € 

Dotácia SSE     1 500,00 € 

Úroky            6,69 € 

Príjmy celkom   65 312,91 € 

Rozdiel príjmov a výdavkov 2 461,56 €  

 
 
Zostatky k  31. 12. 2012 
 
Zostatok            pokladňa :                                           328,46 € 
Zostatok            účty : 9015963003/5600                12 840,79 € 
Zostatok  celkom                                                   13169,25 € 

ÚTULOK    -  výdavky v roku  2012 

 

Energie  10 975,60 € 

Nájom         10,00 € 

Poštovné a telekomunikačné sluţby 316,30 € 

Spotrebný materiál (čistiace, kanc. potreby) 1 335,31 € 

Audit, zverejnenie obch. vestník       370,00 € 

Opravy SMMP (plot, strecha, maľovanie) 6 037,33 € 

Práčka, počítač, vybavenie priestorov  1 383,60 € 

Odvoz odpadu, dovoz vybavenia 160,82 € 

Daň z úrokov           1,22 € 

Posteľná bielizeň, vankúše, paplóny    2 124,60 € 

Mzdy    6 812,12 € 

Odvody do poistných fondov    3 979,97 € 

Vianoce -  večera       152,51 € 



Stravné lístky       794,73 € 

Bankové poplatky       113,68 € 

Výdavky celkom 34567,79€ 

 
 
ÚTULOK   -   príjmy v roku  2012 
 

Dotácia -  Ministerstvo financií  SR 4 800,00 € 

Dotácia  - MPSVaR SR   20 960,00 € 

Platby  - klienti      6 058,20 € 

Doplatok  - stravné lístky 266,51 € 

2% z podielu zaplatenej dane     1 931,65 € 

Úroky            3,89 € 

Príjmy celkom   34 020,25 € 

 
 
 
ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA   -  výdavky v roku 2012 
 

Energie 9 902,82 € 

Poštovné a telekomunikačné sluţby 30,40 € 

Vybavenie priestorov Znb Košovská 17/1,3,4     4 862,25 € 

Opravy  - Znb  (SMMP - Košovská 17/1,3,4)  10 326,37 € 

Sťahovanie Znb       178,84 € 

Spotrebný materiál (čistiace, kanc. potreby)    1 192,95 € 

Poistné         99,58 € 

Posteľná bielizeň, vankúše, paplóny      1 062,30 € 

Vianoce – strava, darčeky         338,51 € 

Mzdy    3 721,93 € 

Odvody    1 303,10 € 

Deti Znb -  tábor, hry, Mikuláš       187,63 € 

Výdavky celkom  33 206,68 € 

 
 
 
ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA  -  príjmy v roku 2012 
 

Dotácia -  Ministerstvo financií  SR 4 800,00 € 

Dotácia  - MPSVaR SR   20 809,86 € 

Dotácia SSE     1 500,00 € 

Platby  - klienti 4 180,00 € 

Úroky 2,80 € 

Príjmy celkom 31 292,66 € 

 
 
Stav a pohyb majetku a záväzkov  organizácie  
 

MAJETOK    rok 2012    rok 2011 

   



Dlhodobý hmotný majetok      2 250,00 €    2 250,00 € 

Finančné prostriedky       328,46 €       999,84 € 

Bankové účty  12 840,69 €  14 630,97 € 

Majetok celkom  15 419,15 €  17 880,81 € 

 
 
 
 

ZÁVÄZKY    rok 2012 rok 2011 

   

Záväzky        27,16 €      123,35 € 

z toho: sociálny fond          0            0 

Záväzky celkom        27,16 €      123,35 € 

Rozdiel majetku a záväzkov 15 391,99 € 17 757,46 € 

 
Správna rada výročnú správu organizácie za rok 2012 prerokovala  na svojom zasadnutí 
konanom 1. 3. 2013. 
 
 


