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Základné údaje
Centrum pre deti a rodiny Gelnica
Hlavá 50
056 01 Gelnica
Meno riaditeľa: PaedDr. Anna Zajacová
Kontakt: 0903 633 504, 053/2433003
Počet zamestnancov: 49
Počet detí: 57 (k 31. 12. 2020)
Odpočet splnených úloh:
1. V centre pre deti a rodiny sú vytvorené podmienky pre terénnu a ambulantnú prácu s
rodinou. V súvislosti s Covid – 19 sme rešpektovali usmernenia Úradu verejného
zdravotníctva a zriaďovateľa, aj naďalej sme udžiavali kontakty s rodinami detí.
2. Zorganizovali sme v spolupráci s príslušným ÚPSVaR 19 prípadových konferencií
(PK) po umiestnení detí do centra, pri zmene podmienok v biologických rodinách,
pred osamostatnením sa mladého dospelého a pred výkonom opatrení terénnou
a ambulantnou formou.
3. S rodinami detí v sanácii bol kontakt každý mesiac. Deti boli uvoľňované na pobyt
v biologických rodinách pokiaľ nám to pandemická situácia dovoľovala. Časť letných
prázdnin strávili deti v domácom prostredí. Na kontaktovanie s rodinami sme
využívali aj informačné technológie.
Priestorové usporiadanie:
V súlade s Koncepciou zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na
roky 2012 – 2015 s výhľadom do roku 2020 detský domov v októbri 2015 ukončil prevádzku
v kmeňovej budove Žakarovce č. 340, ktorú sme 19.12.2017 fyzicky odovzdali
zamestnancom MPSVaR SR s príslušnou dokumentáciou.
Samostatné skupiny sú umiestnené v rodinných domoch:
RD Gelnica, Lyžiarska 3
RD Prakovce č. 16
RD Gelnica, Železničná 3
Odborné tímy a ekonomický úsek sídli v prenajatých priestoroch v Gelnici, Hlavná 50.
Počet skupín a zloženie: v uvedenom roku zloženie zamestnancov samostatných skupín sa
nemenilo. Máme 3 samostatne usporiadané skupiny. V každej skupine pracujú 3
vychovávatelia, 1 pomocná vychovávateľka s ekonomickou agendou a 2 pomocní
vychovávatelia.
Samostatne usporiadaná skupina v RD Gelnica, Železničná 3 – SUS sa presťahovala do
RD 23. 5. 2005.
Samostatná skupina v RD Gelnica, Lyžiarska 3 – SSk sa presťahovala do RD 31. 3. 2015.
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Samostatná skupina v RD Prakovce č. 16 – SSk sa presťahovala do RD 28. 8. 2015.
Logopedická a špeciálno-pedagogická starostlivosť o deti je zabezpečovaná návštevami v
Špeciálno - pedagogickej poradni v Gelnici.

Stratégia
Zámerom centra pre deti a rodiny je
• rozvíjať vlastných zamestnancov
• zapájať rodiny
• prizývať k spolupráci odbornú verejnosť
• terénnou a ambulantnou formou opatrení obmedzovať a odstraňovať negatívne vplyvy
na vývin dieťaťa
• vytvárať rodinné podmienky pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj a samostatnosť

Rozvíjame vlastných zamestnancov
1. Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do:
Plán profesijného rozvoja PZ a OZ – 11 zamestnancov
Ročný plán vzdelávania – bol čiastočne splnený, pretože z dôvodu Covidu – 19 boli
obdobia, kedy sme sa nemohli stretávať.
Plán supervízie - 40 zamestnancov – z toho 14 profesionálnych náhradných rodičov, 3
odborní zamestnanci, 4 sociálne pracovníčky, riaditeľka, 9 vychovávateľov, 6 pomocných
vychovávateľov a 3 pomocné vychovávateľky s ekonomickou agendou. Supervíziu sme
prispôsobili pandemickým opatreniam a využívali sme ON LINE spojenia. Dve skupinové
stretnutia PNR sme nemohli uskutočniť.
2. Výška FP na supervíziu - 2 800.- Eur (vyčerpané 2 785.- Eur)
- počet hodín individuálnej supervízie - 37 hodín (psychologičky, sociálne pracovníčky,
profesionálni náhradní rodičia, vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, pomocní
vychovávatelia s EA, riaditeľka)
- počet hodín skupinovej supervízie – 24 hodín (profesionálni náhradní rodičia, zamestnanci
samostatne usporiadaných skupín, odborní zamestnanci a sociálne pracovníčky). Z dôvodu
Covid – 19 neboli podľa plánu supervízie vyčerpané 4 hod. skupinovej supervízie PNR.
Všetci zamestnaci PNR preto absolvovali individuálnu supervíziu, ktorá bola v poslednom
štvrťroku On line.
3. Výška FP na vzdelávanie - 1 960.- Eur (vyčerpané 639.- Eur)
Odborní zamestnanci a sociálne pracovníčky
Školenia, semináre zabezpečené lektormi:
Vzťahová väzba pre psychologičky, syndróm CAN, práca s mladými dospelými a rodinami.
Profesionálni náhradní rodičia
Vzdelávanie PNR svojpomocné a zo strany psychologičiek:
Príprava dieťaťa na NRS, Čiastkové oslabenie vo výkonoch dieťaťa predškolského veku,
metodika Dr. Sindelar, Strach a úzkosť, Efektívna komunikácia.
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Vychovávatelia a zamestnanci samostatne usporiadaných skupín
Školenia a semináre zabezpečené lektormi:
Ekonomickí zamestnanci
Školenia: Ročné zúčtovanie dane, účtovníctvo, Softip uzávierka, inventarizácia, správa
majetku štátu, registratúrny poriadok a registratúrny plán, elektronická schránka.
Vodiči
Preškolenie a preskúšanie vodičov.
Riaditeľka
Účasť na všetkých vzdelávacích aktivitách v CDR lektormi a svojpomocne zamestnancami
CDR.
4. Účasť na konferenciách - nekonali sa z dôvodu rešpektovania opatrení.

Zapájame rodiny
1. Počet prípadových konferencií:
19 (nové deti, zmeny v biologickej rodine,
osamostatňovanie sa MD, zmena zariadenia, výkon opatrení terénnou a ambulantnou formou)
2. Počet detí umiestnených do CDR: 21 detí
3. Analýza odchodu detí z CDR z dôvodu:
Návrat do rodinného prostredia zrušením ústavnej starostlivosti: 0 detí
Návrat do rodinného prostredia po výchovnom opatrení: 0 detí
Predosvojiteľská starostlivosť: 5 detí
Odchod detí do pestúnskej starostlivosti, NOS, poručníctvo: 7 detí
Presun do iného zariadenia rozhodnutím súdu: 3 deti
Odchod do samostatného života: 3 mladí dospelí
3. Výška FP 631 – na návštevy do rodiny – cca 600,- Eur

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť
1. Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť)
Deti a zamestnanci z RD v Gelnici, Lyžiarska 3 pokračovali v starostlivosti o čistotu
lesoparku v Gelnici (Majáles), v ktorom pravidelne zbierajú odpad a odvoz zabezpečujú
Technické služby mesta. Dvaja chlapci z RD v Gelnici, Lyžiarska navštevujú futbalový
oddiel v Gelnici a zúčastňujú sa zápasov pokiaľ to opatrenia dovoľujú.
Deti z RD Gelnica, Železničná 3 vystupovali v Mária Hute pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Zapojili sa do spolupráce s Mestom Gelnica a zabezpečujú poriadok a starostlivosť
o kvety a zeleň v parku vedľa rodinného domu.
Deti z RD Prakovce majú patronát nad časťou verejného priestranstva v Prakovciach, ktorý
upratujú a zveľaďujú. Zapájajú sa do akcií v obci.

4

2. Organizované aktivity v CDR a mimo CDR
Aktivity SUS v RD Gelnica Železničná 3:
Január 2020 – vystúpenie detí na akcii Melódie šťastia v Prešove
Február - 15.2.20 účasť na spoločnej akcií v Krompachoch - „ Pankúškové fašiangy“
- 16.2.20 filmové predstavenie v Margecanoch p. Ščurková - Smelé mačiatko
- 22.2.20 spoločné čítanie s birmovancami z Margecian - p. Hricková
- 23.2.20 spoločný fašiangový deň s KD MH p. Hricková - pečenie šišiek
- príprava karnevalových masiek do ZŠ a karneval v skupine – Hricková
- 21.2. príprava deti na karneval na ľade p. Ščurková
- 27.2.20 karneval SUS v domčeku Mária Huta ( Hricková, Ščurková, Nováková,
Bodnárová, Hritz )
Marec- návšteva klziska Ščurková, Nováková
- zhotovenie veľkonočných pozdravov ( Hricková, Ščurková )
- dištančné štúdium - Ščurková, Bodnárová, Nováková
Apríl- dištančné štúdium - Hricková, Ščurková, Bodnárová
- zavedenie wifi pre deti na dištančné štúdium ( Hricko )
- vyrezávanie agátu - chlapci, Jess, Nela a Marcela - odnášanie konárov ( Hricková )
- príprava veľkonočnej hrudky, plnky- deti, Hricková
Máj - dištančné štúdium - Hricková, Ščurková, Bodnárová
- vysádzanie kvetov do drevených kvetináčov v oddychovej zóne Parku MH a na
- namaľovanie vešiakovej steny v šatni - deti, Hricková
- natiahnutie šnúr na sušenie bielizne - chlapci, Hricková
Jún- nákup ošatenia deti - Hricková, Vargová, Ščurková
- športové popoludnie - ukončenie šk. roka (Hricková, Vargová, Ščurková, Bodnárová,
Nováková
Júl - 1.7. - 3.7 letný tábor ŠKD ZŠ Gelnica 5 deti
August
- 7.8. - 21.8.20 letný tábor ŠKD ZŠ Gelnica
- nákup ošatenia deti - Hricková, Vargová, Ščurková
- spoločný výlet do Rozprávkového lesa - Nezbudské Lúčky a hrad Strečno (Hricková,
Ščurková, Nováková)
- letný tábora Železné od 24.7. do 6.8.20
September -spoločná brigáda
Október - dištančné štúdium - Hricková, Vargová, Ščurková
- rozlúčka s Jessicou Horváthovou, oslava 18-tich narodenín.- deti, Vargová
November - dištančné štúdium - Hricková, Vargová, Ščurková
- zabezpečenie vianočných darčekov Hricková, Vargová, Ščurková
- nákup ošatenia deti - Hricková, Vargová, Ščurková
December - dištančné štúdium - Hricková, Vargová, Ščurková
- príprava vianočného programu – Hricková
- zhotovenie vianočných pozdravov - deti, Hricková, Vargová, Ščurková
- zhotovenie darčekov pre sponzorov - deti, Hricková, Ščurková
- pečenie medovníkov deti, Hricková
- zdobenie medovníkov - deti, Ščurková
- príprava štedrej večere (Hritz)
- príprava štedrovečerného stola - deti, Hricková, Ščurková
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Aktivity SUS v RD Gelnica Lyžiarska 3:
8.1.- Melódie šťastia v Prešove Pr., Piliar.
Výkres PF 2020 ÚaD ocenená finančnou hotovosťou 200 €- Margita R.
24.1.- VEKO celá skupina
21.2. - karneval na ľade 2.a1. SUS
Február - súťaž v kreslení Planéta horí
25.2. - Bowling celá skupina
Marec - návšteva knižnice Iv.
Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Iv.
Vojaci očami detí- výtvarná súťaž So.
Turistická vychádzka spojená s opekačkou na Thurzove
Súťaž Lets Dream- môj čas v karanténe, môj najväčší sen So., Iv.
Úsmev ako dar- výroba záložiek Pr.
Jún- zber odpadkov na majálese Iv., So., Pr.
Jún- posedenie v cukrárni Iv.
8.7.20.- bowling Iv.
10.7- Ružínska cesta Svetlonoškových rozprávok Pr., So.
13.7- spoločný výlet Košice Zoo a bobová dráha Jur., So., Prok.
16.7- 5 D kino Poprad So.
September - Vyhraj špeci Mikuláša - výtvarná aktivita - Gabo, Marcela, Anežka, Gita, Rasťo
Iv.
3.10.20. Vychádzka na Zámčisko Iv.
November - záložky Phanta Rei - Rasťo, Edo, Nikolas, Sabrina , Iv. , Pr.
Vianocné pozdravy - Iv., Pr.
December - Čo sa vmestí do krabice od topánok - darčeky pre seniorov Iv.
Basničky k Vianociam Iv.
Aktivity SUS v RD Prakovce č. 16:
- január, február- návštevy VEKA- cieľom bolo naučiť deti korčuľovať4x
- 15.2.2020 - Krompachy “Pankuškové fašiangy“
- 3.3.2020 - Vysoké tatry, Hrebienok výstava ľadových sôch
- 6.3.2020 - besiedka k MDŽ pre tety z OT a p. riaditeľku, darčeky, pohostenie, program
- na konci školského roka a oslavu MDD sme v RD deťom uvarili guláš, deti súťažili
spievali, opekali sme klobásy
-25.8.2020 – spoločný, celodenný výlet celej skupiny, tety, ujo a deti do Liptovského
Mikuláša TATRAPOLIS - návšteva zábavného parku
- Nákupy ošatenia- Gelnica, Prakovce, vedenie detí k finančnej gramotnosti, samostatnosti,
komunikácii pri nákupoch
Z dôvodu pandémie COVID 19 a obmedzeniam - nariadeniam vlády sme sa mnohých
naplánovaných akcií nemohli zúčastniť .
V rámci skupiny sme mali súťaže ako je ping- pong, stavanie komína, spevácka súťaž
Suprestar. Návštevy pizzerie neboli možné, tak sme si pizzu objednávali do domčeka.
V decembri prišiel k nám na koči Mikuláš, kvôli opatreniam bol iba na ceste, tam rozdával
deťom darčeky. Zhotovili sme veľkonočné a vianočné pozdravy pre známych a susedov.
Pripravili sme darčeky pre tety a ujov, ktorí pre naše deti pripravili vianočné darčeky
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z vlastných zdrojov.
Vychádzky na vykrývač, do Doliny, na Hutno, zber húb, zbieranie odpadkov v okolí
domčeka, v záhrade, na dvore, starali sme sa o kvetinové a zeleninové záhony, vypestovali
sme zeler, kaleráby, paradajky, reďkvičku, bylinky, pravidelne sme kosili dvor a okolie.
Počas obmedzení sme si upratali pivnicu, vychovávatelia svojpomocne vymaľovali obývačku
počas pobytu detí v tábore. Uložili sme drevo za domčekom, snažili sme sa deti zamestnávať
rôznymi činnosťami pre zveľaďovanie domčeka.
- Počas obmedzení sa deti s rodičmi a s príbuznými kontaktovali telefonicky, videochatom aj
v Nápravno - výchovnom ústave v Nitre.
Akcie organizované CPPR pre deti a PNR:- 08.01.2020 Melódie šťastia v Prešove (600.- Eur 2.miesto, K. Vargová)
- Od marca 2020 boli aktivity ovplyvnené opatreniami v súvislosti s Covid – 19.
Komunikovali sme s PNR telefonicky a zasielali pre deti aktivity emailom.
-Aktivita „Chceme Vás vidieť“ – PNR zasielali videá, fotografie z trávenia času počas
Lockdownu. Deti dostali odmeny.
-07. – 08.09.2020 Ždiar – pobyt s PNR, aktivity, Svetelný dom (projekt Tesco)
- December - „milý ježišku.cz“ zapojenie detí
- knihy pre deti CDR z projektu Panta Rhei
- „Vianoce z krabičky“ darčeky pre deti
- písacie potreby pre deti – výzva cez internet
3. Projekty a sponzorstvo
Získané finančné prostriedky:
Melódie šťastia
2 % dane za rok 2019
Nadácia Tesco
CK TIP TRAVEL Piešťany

600.- Eur
1 353.- Eur
600.- Eur (pobyt s PNR v Ždiari)
200.- Eur (november 2020)

Materiálne dary:
December 2020 – každé dieťa dostalo knihu z Panta Rhei, z projektu „Milý Ježišku.cz“ a
„Vianoce z krabičky“ deti dostali hodnotné darčeky podľa ich záujmov. Z iniciatívy troch
mamičiek na MD v okolí CDR deti dostali ďalšie darčeky počas osobnej návštevy
v jednotlivých RD.
4. Ocenenie a úspechy
08.01.2020 vystúpenie detí „Chcem byť užitočná“ na akcii Melódie šťastia v Prešove.
Obsadili 2. miesto s finančnou odmenou 600.- Eur.
Margita R. získala odmenu 200.- Eur z ÚaD za námet na vianočnú pohľadnicu.
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Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
1. Školy /počet detí/ výška FP

31 /detí a MD/ cca 2 319,- Eur

Základná
škola
Gelnica

Počet
detí
12

Špeciálna
ZŠ
Gelnica

Počet
detí
3

Prakovce

4

Prakovce

2

Prešov

1

Spolu

17

Stredné
Školy
SOŠ
Košice
OU
Prakovce
SOŠ
Krompachy
SOŠ SNV
SOU
Prakovce
SOŠ
lesnícka
Bijacovce

Počet
detí
1

5

Vysoká
škola

Počet

3
2
1
1
1

9

2. Záujmová činnosť/počet detí/ výška FP
12 detí/ cca 0,- Eur
Záujmové krúžky
Počítačový
Zelená škola
Barista
Šikovné ruky
Mažoretky
Futbal
Pohybový
Posilňovňa
Spolu

Počet detí

Základná umelecká
škola
Výtvarný odbor

2
1
1
1
1
4
1
1
12

Počet detí

3. Počet detí, navštevujúcich rodinu/ Výška FP na stravné v rodine
V roku 2020 navštevovalo rodinu 26 detí a bolo im vyplatené stravné detí vo výške 1 603,69
Eur.
4. Letné a zimné tábory/počet detí/ výška FP
15 detí/4290,- Eur ( z toho z darovacieho účtu 2 288.-)
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Rekreácie detí:
- 24.07. – 06.08.2020 - 15 detí na rekreácii v Železnom
- 23.08 – 28.08.2020 Dedlandia 2020, 2 deti, horský hotel Orešnica v Račkovej doline
Deťom bola zabezpečená prázdninová rekreačná činnosť prostredníctvom akcií
v samostatne usporiadaných skupinách. Na jedno dieťa na mesiac bola vyčlenená finančná
čiastka 20.- Eur.
Plán deinštitucionalizácie zariadenia na výkon opatrení SPODaSK na rok 2021
Ciele krátkodobé
Zvýšiť počet detí bezpečne odchádzajúcich do biologických rodín, resp. náhradných
rodín
Úloha
Termín
Nástroj
Zdroj
Riziká
Pracovať na
Do
Vzdelávanie
NP DEI III
Nezáujem
zlepšení
31.12.2021
a príprava
o terénnu
podmienok pre
zamestnancov aj
sociálnu prácu zo
prácu
PNR, úprava
strany
s biologickou
priestorových
zamestnancov,
rodinou
podmienok pre
prijatie
prácu s biolog.
komunitou
rodinou detí CDR
Zvýšiť kvalitu Stály
Prípadové
Odborný tím
Nezáujem
a kvantitu
konferencie (org. aj
zainteresovaných,
kontaktov
v prípade rozdel.
sociálna
s rodinami detí
súrodencov, zmeny
patológia
zorganizovaním
zariadenia, zmeny
v rodine
prípadovej
v biol. rodine
konferencie do
a osamostatňovaní
2 týždňov od
sa ), stretnutie
prijatia dieťaťa
rodinného kruhu za
do CDR a pri
účasti ÚPSVaR,
zmene podm.
obce a rodičov.
v biologickej
rodine
Zabezpečiť
Do
Terénna sociálna
Odborný tím
Nezáujem
kontakt
31.12.2021
práca, PK,SRK
zainteresovaných,
s rodinami detí
sociálna
v sanácii – raz
patológia
mesačne
v rodine
Umožniť pobyt Stály
Pobyt detí v rodine Sociálni
Nezáujem
detí v rodine pracovníci,
rodičov, sociálna
počas prázdnin
OT, deti,
patológia
aj víkendov
rodičia
v rodine
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Cieľ:
Bezpečná integrácia mladých dospelých do spoločnosti
Úloha
Rozvíjať
zručností MD
pre úspešné
zaradenie sa do
života
Vypracovanie
a realizácia
preventívnych
programov

Termín
Stály

Vyhľadávanie a
pomoc MD pri
hľadaní
ubytovania

Stály

Do 31.12.2021

Nástroj
Prostredníctvom
plánu prípravy
na osamostat.
sa, vzdelávacie
moduly
Finančná
gramotnosť,
obchodovanie
s ľuďmi,
komunikačné
zručnosti,
vzťahy
a riešenie
konfliktov,
zodpovedné
rodičovstvo
a partnerské
vzťahy, zdravý
životný štýl
Vyhľadávanie
kontaktov
a možností pre
MD

Zdroj
Prenajatý byt
pre MD (plán)
Vzdelávacie
aktivity,
tréningy
OT, externí
pracovníci

Riziká
Nezáujem MD

sociálni
pracovníci, OT

Zlyhanie MD

Zdroj
CPPR

Riziká
Nezáujem
o PNR

Nezáujem MD

Cieľ:
Udržať počet profesionálnych náhradných rodín
Úloha
Skvalitniť
prípravu
záujemcov
o PNR, výber
vhodných PNR

Termín
Stály

Do pracovných
porád zaradiť
vzdelávacie
aktivity
z hľadiska
podpory
a pomoci PNR

Stály

Spoločné záž.
OT, PNR a deti
mimo CDR

Stály

Nástroj
Realizácia
prípravy
záujemcov
o PNR v CDR
Gelnica 2 x v
roku
Aktivity zvládanie
dieťaťa so
špecifickými
potrebami,
príprava na NRS
psychohygiena,
relaxačné
pobyty
Príprava akcie
a využitie
projektov
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OT a externí
Syndróm
odborníci, štátny vyhorenia
rozpočet

OT, OZ –
predloženie
projektu, št.roz.

Nedostatok
finančných
prostriedkov

V Gelnici dňa 24. 01. 2021

PaedDr. Anna Z a j a c o v á
riaditeľka CDR
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Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie za rok 2020
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 bol prerokovaný v orgánoch Národnej rady
SR a schválený zákonom číslo 468/2020 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2020. Na základe listu
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave číslo 7439/2020-M_ODRAV,1155/2020 zo dňa
13.1.2020 a uznesením vlády SR č.500 z 14.10.2019 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky
2020až 2022, nám boli oznámené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2020.

Merná
jednotka:

Ukazovateľ:

Rozpočet 2020:

Plán výkonov
Počet miest v CDR Gelnica pre
mládež

miesta

58

Počet zamestnancov

osoby

45

v EUR

915065

vEUR

539862

72477

Bežné výdavky

(600)

- mzdy, platy, služobné príjmy (610)
Orientačné ukazovatele
- bežné transfery
- poistné do poisťovní

(640)
(620)

v EUR

- tovary a ďalšie služby

(630)

v EUR
Merná
jednotka:

Ukazovateľ:
Príjmy

(200)

v EUR

v EUR
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188682
114044
Rozpočet 2020:
5843

V období od 1. 1. 2020 do 31.12.2020 došlo k úpravám rozpočtu a konečný stav upraveného
rozpočtu a čerpanie je nasledovné:

v EUR
Schválený
rozpočet na
rok 2020
58

Upravený
rozpočet
k 31.12. 2020
58

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2020
61

45

48

48

915065

1144579,74

1144579,74
4616,62

539862

668179

668179

(620)
(630)

188682
114044

238791,56
153206,88
4617

238791,56
153200,52
4616,62

(640)

72477
0

84408,66
79480,54

84408,66
79480,54

Ukazovateľ:
Počet miest v CDR Gelnica /
obsadenosť v čerpaní/
Priemerný evidenčný počet miest
prepočítaný v čerpaní

Počet zamestnancov / Priemerný
evidenčný počet zamestnancov
prepočítaný v čerpaní

Bežné výdavky (600)
Z toho OEK
z toho mimorozpočtové 630
- mzdy, platy, služobné príjmy (610)
Orientačné ukazovatele
- poistné do poisťovní
- tovary a ďalšie služby
z toho 0EK0H
z toho mimorozpočtové
- bežné transfery
Kapitálové výdavky (700)

Ukazovateľ:

Bežné a kapitálové
výdavky spolu

Schválený
rozpočet na rok
2020

Upravený
rozpočet
k 31.12.2020

Čerpanie
rozpočtu
k 31.12.2020

915065

1224060,28

1224060,28

5843

3443

3471,51

Príjmy
z toho mimorozpočtové

Za sledované obdobie boli zariadeniu pridelené kapitálové prostriedky vo výške 79 480,54
Eur.
- IA č. 39757 zateplenie rodinného domu v Gelnici, Lyžiarska č. 3 vo výške 32 780,92 Eur
spolu s 2. etapou a PD 850.- Eur.
- IA č. 41859 zateplenie prístavby a strechy rodinného domu Gelnica, Železničná 3 vo
výške 22 599,62 Eur a PD vo výške 1 250.- Eur.
- kúpa 9 miestneho motorového vozidla vo výške 22 000.- Eur.
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