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Dôvodová správa 

 

 
Harmónia n.o. Prievidza – Útulok na Košovskej ceste 15 a 17 ako organizácia založená mestom  
Prievidza predkladá Správu o činnosti a hospodárení k 31. 12. 2019. 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
 
Mestská rada 
1. berie na vedomie Správu o činnosti a hospodárení Harmónia n.o. Prievidza k 31. 12. 2019. 
 
2. odporúča – neodporúča MsZ zobrať na vedomie Správu o činnosti a hospodárení Harmónia n.o. 
Prievidza k 31. 12. 2019. 
 
Mestské zastupiteľstvo 
1. berie na vedomie Správu o činnosti a hospodárení Harmónia n.o. Prievidza k 31. 12. 2019. 
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1. ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O  ORGANIZÁCII 

Názov:                                           Harmónia n. o. 
Právna forma:                               nezisková organizácia 
                                                      verejný poskytovateľ sociálnych služieb 
IČO:                                               36 119 679 
DIČ:                                               2021959973 
Registrácia:                                   KÚ Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy   
                                                      dňa 26. 1. 2004 pod č. OVVS/NO – 2/2004 
Sídlo a korešpondenčná adresa :  Námestie slobody  č. 14 
                                                       971 01 Prievidza 
                                                  0948 315 182 
                                                       kvrablova67@gmail.com 
Bankové spojenie:                          Prima  banka 
Číslo účtu:                                      SK20 5600 0000 000090 1596 3003 

 
Registrované zariadenia sociálnych služieb: 
 

      Útulok  - Košovská cesta  15, Prievidza 

      20 miest,  registrácia: TSK 40 – 2/2006,  24. 01. 2006 
      s dňom začatia poskytovania sociálnej služby  01. 01. 2006  
       
      Útulok – Košovská cesta 17, Prievidza 
      21 miest,  registrácia: TSK 40 - 1 /2004,  30. 06. 2004 

s dňom začatia poskytovania sociálnej služby  01. 03. 2004 
      do 31. 12. 2016 - 5 miest, od 01. 01. 2017  - zmena Zariadenia núdzového bývania  
      na  Útulok –  16 miest 
 
     PERSONÁLNE  ÚDAJE 

 
Správna rada 

JUDr. Veronika Ľahká -  predsedníčka  
Mgr. Alojz Vlčko     -  člen 
Mgr. Emília Čavojská  -  člen  
 
Kontrolný orgán 

      Ing. Ingrid Vojtková  – revízor 
 

Štatutárny zástupca 

riaditeľka: Katarína Vráblová  
 
Zamestnanci neziskovej organizácie k 31.12.2019 

pracovná zmluva  - plný úväzok  –  5  zamestnancov 
pracovná zmluva - skrátený úväzok – 4 zamestnanci 

 
     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  službe. 

 

 

 

 
 
 
 

2.  PREDMET  ČINNOSTI  NEZISKOVEJ  ORGANIZÁCIE 

 
 
Harmónia, n. o. (ďalej „organizácia“) je organizácia založená v roku 2004 mestom Prievidza. Pôsobí 
v oblasti všeobecne prospešných služieb v pobytovom sociálnom zariadení - Útulku   na Košovskej 
ceste č. 15 a 17 v Prievidzi. 
 
V Útulku sa v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytujú 
celoročne sociálne služby obyvateľom v nepriaznivej sociálnej situácii. 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. 
 
Sociálne služby sú poskytované v súlade so zákonom za vopred určených zmluvných podmienok, 
na dobu určitú a v rovnakom rozsahu a kvalite pre každého klienta. Podmienky pobytu upravuje 
prevádzkový a ubytovací poriadok. Výšku úhrady za poskytované služby upravuje od 1. júna 2016 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2016, doplnené VZN 7/2019  o poskytovaní 
sociálnych služieb v meste Prievidza. 
 
 
Útulok so sídlom na Košovskej ceste č. 15 v Prievidzi poskytoval v roku 2019 podľa § 26 zákona 
o sociálnych službách 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, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Zariadenie 
má kapacitu 20 lôžok - 10 lôžok pre mužov a 10 pre ženy. V priebehu roku 2019 bola v útulku 
poskytnutá pomoc 28 osobám (o 6osôb menej ako v roku 2018), z toho 16 ženám. Zo všetkých 
klientov poberalo  20 klientov  dôchodkové dávky (11 klientov starobný dôchodok  a 9 klientov 
invalidný dôchodok).  Priemerná ročná obsadenosť zariadenia bola 21,58 osoby. 
 
Útulok so sídlom na Košovskej ceste č. 17 v Prievidzi poskytoval podľa § 26 zákona o sociálnych 
službách pomoc predovšetkým rodičom s maloletými deťmi - ubytovanie na určitý čas, sociálne 
poradenstvo, poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi, vytváranie podmienok na vykonávanie 
osobnej hygieny, prípravu a výdaj stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Zariadenie 
má kapacitu 21 lôžok. Počas roka 2019  bola v tomto zariadení sociálnych služieb poskytnutá 
pomoc 21 dospelým osobám a 20 deťom.  Priemerná ročná obsadenosť zariadenia bola na úrovni 
24 osôb. 
 
Počas roku 2019 sa organizácia zameriavala predovšetkým na: 

- základné sociálne a právne poradenstvo 
- usmerňovanie klientov v oblasti hospodárenia s financiami 
- právnu pomoc v exekučných konaniach, súdnych sporoch 



 

 

 
 

-  pomoc pri písomnom  vyhotovovaní žiadostí, podaní, návrhov, vyjadrení, konzultácie 
a poradenstvo pri riešení osobných i vzťahových problémov a sporov, pomoc pri vybavovaní 
úradných záležitostí, vypracovanie návrhov podaní a vyjadrení pre súd či políciu 

- pravidelné poskytovanie prehľadu aktuálnych ponúk voľných pracovných miest 
a rekvalifikačných kurzov, vyhľadávanie pracovných ponúk  

- rozvoj pracovných zručností 
- pohovory s klientmi v rámci prevencie požívania návykových látok 
- budovanie a využívanie  knižnice 
- sprostredkovanie rôznych vecných darov pre klientov, pomoc pri zariaďovaní domácností 

sociálne slabým (nábytok, vybavenie domácnosti..ap)  
 

 

 
 
 
3.   AKTIVITY  KLIENTOV  
     
      Dospelí:   - drobné opravy ubytovacích objektov a inventáru 
                      -  starostlivosť o záhradu a oddychovú zónu 
                      -  opravy oplotenia a mobiliáru ihriska pre deti 
                      -  vedenie klientov k triedeniu odpadu do nimi vyrobených zberných nádob 
                      -  zhotovenie kvetinových dekorácií k pamiatke zosnulých na hroby 
                         vojakov na mestskom cintoríne – v spolupráci so ZUŠ L. Stančeka 

            -  výroba vianočných ozdôb - ručné práce – spolupráca so ZUŠ LS 
            -  aktivačné práce zabezpečované mestom (8 klientov) 
            -  pomoc pri spravovaní odevnej banky  
               spoločné varenie huspeniny a pečenie vianočných cukroviniek 

       Deti:       -   tvorivé dielničky – výroba dekorácií k sviatkom počas roka 
                (Veľká noc, Halloween, Vianoce) 
            -  zbieranie vrchnáčikov z fliaš pre pomoc iným 
            -  starostlivosť o psa v súčinnosti s dospelými 

           
4.  ZÁMERY NA  ROK 2020 
 
      Organizácia sa okrem zákonom stanovených činností  zameria na: 

- ďalšie zhodnocovanie vlastného a zvereného majetku,  
- hľadanie možností  na rozšírenie kapacity doteraz poskytovaných sociálnych služieb 

v útulku,  
- získavanie mimorozpočtových finančných zdrojov potrebných na zabezpečenie prevádzky 

oboch zariadení a organizovanie záujmovej činnosti klientov, 
- organizovanie osvetových prednášok a krátkodobých kurzov pre matky (hospodárenie 

s finančnými prostriedkami, vedenie domácnosti, starostlivosť o deti, varenie, pečenie). 
  

5. HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE 

 
Organizácia hospodárila v roku  2019 s finančnými prostriedkami poskytovanými štvrťročne  zo 
štátneho rozpočtu. Ďalším zdrojom jej príjmov boli platby za poskytované služby, peňažné  dary 
a asignačná daň fyzických a právnických osôb. Výška štátnej dotácie na jedného prijímateľa 
sociálnej služby bola na úrovni roku 2018.   
 



 

 

 
 

Nezisková organizácia účtuje od 1.1.2016 v sústave podvojného účtovníctva v súlade so zákonom 
o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. 
Audítorská správa o previerke ročnej účtovej závierky  k 31. 12. 2019 tvorí prílohu výročnej správy. 
Podľa Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení 
sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona 448 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov bola mestu Prievidza poskytnutá zo štátneho rozpočtu  účelová dotácia na financovanie 
bežných výdavkov v zariadeniach sociálnych služieb. Na prevádzku Útulku organizácia 
prostredníctvom rozpočtu mesta Prievidza získala tieto finančné prostriedky vo výške 73 800,00 €.  
Každým rokom sa organizácia snaží aj prostredníctvom klientov udržiavať už staré opotrebované a 
neodizolované priestory, vybavenie. Preto počas roka nakupuje i materiálové vybavenie objektov 
a spotrebný materiál – na operatívnu údržbu proti pliesniam, na drobné opravy, nákup matracov, 
posteľných prikrývok, bielizne, ost. vybavenia (skrine, biela technika). Aj z tohto dôvodu poskytlo 
mesto Prievidza organizácii  finančné prostriedky v  sume 9 360,00 eur na krytie nevyhnutných 
výdavkov.  
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta mesačne v Útulku  v roku 2019  dosiahli výšku 216,47 
€. 
     

       

   6.  PREHĽAD O POČTE UBYTOVANÝCH  KLIENTOV  
 

Rok 2019 Útulok, 

Košovská 

cesta č. 15 

Útulok, Košovská 

cesta č. 17 

 Počet ubytovacích 

dní/mesiac 

Spolu 

klientov v 

mesiaci 

muži ženy matky muži deti ženy č. 15 č.17 č. 15 č.17 

Január 12 9 6 3 13 2 648 716 21 24 

Február 12 10 6 3 13 2 595 668 22 24 

Marec 12 10 6 3 13 2 646 729 22 24 

Apríl 12 10 6 3 13 2 620 711 22 24 

Máj 12 9 6 3 15 1 651 554 21 25 

Jún 10 10 6 6 12 1 591 685 20 25 

Júl 13 10 6 4 12 1 615 693 23 23 

August 13 8 6 3 12 1 629 668 21 22 

September 12 9 7 3 13 1 602 634 21 24 

Október 13 9 6 3 12 1 624 682 22 22 

November 12 10 7 3 15 0 608 634 22 25 

December 12 10 7 3 15 1 668 702 22 26 

Spolu 

priemerný 

počet 

12,1 9,5 6,25 3,33 13,2 1,3 7497 8076 21,6 24 

Spolu ubytovacích dní za 

rok 2019 

15 573  

 
 
 
7.   FINANČNÉ UKAZOVATELE 

 rok 2019 rok 2018 

Náklady   

Spotreba - materiálu  8 247,65 12 562,47 



 

 

 
 

               - energie        20 222,09        
22 538,64 

Ostatné služby  7 790,69 10 702,55 

Mzdové náklady        59 021,80        51 
016,80 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie        20 262,57        
17 496,46 

Zákonné sociálne náklady  2 572,69  2 065,85 

Ostatné dane a poplatky       42,95       44,50 

Ostatné pokuty a penále     500,00 

Iné ostatné náklady   220,98   220,49 

Odpisy dlhodobého majetku     69,00     69,00 
ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU     118 450,42   117 216,76 

Výnosy   

Tržby z predaja služieb 25 545,62 25 922,54 

z toho pohľadávky  2 499,37 1 058,75 

Dotácie MPSVaR 73 800,00 73 800,00 

Dotácia Mesto Prievidza 9 360,00 9 360,00 

Asignačné dane 2% 3 404,97 6 261,21 

Iné ostatné výnosy – potravinový dar Nestlé 1 563,62  

Prijaté príspevky od iných organizácií 2705,40  

Iné ostatné výnosy 527,70  
ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU 116 907,31 115 343,75 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM -1 543,11 -1 873,01 

Daň z príjmov 0 0 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ -1 543,11 -1 873,01 

 

 
 
  
Strana  aktív 2019 2018 
Neobežný majetok spolu 2 553,00 2 622,00 

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 2 553,00 2 622,00 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí   

Dlhodobý finančný majetok   
Obežný majetok spolu 17 540,50 15 248,49 

Zásoby     294,66  

Dlhodobé pohľadávky   

Ostatné pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky 3 691,86 3 499,74 

Ostatné pohľadávky   

Finančné účty 13 553,98 11 748,75 
Časové rozlíšenie spolu   

Náklady budúcich období   

Príjmy budúcich období   



 

 

 
 

Majetok spolu 20 093,50 17 870,49 
 
 
 

Strana pasív 2019 2018 
Vlastné zdroje krytia majetku spolu   8 960,79 10 503,90 

Imanie a peňažné fondy 11 476,87 11 476,87 

Základné imanie 11 476,87 11 476,87 

Fondy tvorené zo zisku   

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

    -972,97      900,04 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie      -
1 543,11 

     -1 873,01 

Cudzie zdroje spolu      11 132,71      7 366,59 

Rezervy    3 670,14    1 671,96 

Rezervy zákonné   

Krátkodobé rezervy   3 670,14   1 671,96 

Dlhodobé záväzky       52,62       42,92 

Záväzky zo sociálneho fondu       52,62       42,92 

Záväzky z nájmu   

Ostatné dlhodobé záväzky   

Krátkodobé záväzky   7 409,95   5 651,71 

Záväzky z obchodného styku      239,87      773,84 

Záväzky voči zamestnancom    4 096,66    2 744,32 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisť. 

  2 417,07   1 714,44 

Daňové záväzky      521,35      419,11 

Ostatné záväzky    135,00  

Bankové výpomoci a pôžičky   
Časové rozlíšenie spolu 0,00 0,00 

Výdavky budúcich období   

Výnosy budúcich období   
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 20 093,50 17 870,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizácia vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí jej v roku 2019 pomáhali: Mestu  Prievidza, 
spoločnosti Nestlé Slovensko, Nadácii Gábor Bánovce nad Bebravou, Slovenskému červenému 
krížu, Charite sv. Vincenta, zamestnancom mesta a organizácií založených mestom Prievidza, p. 
Pavlovi Urminskému, DM drogeria, všetkým poskytovateľom 2 % z dane – spoločnostiam GeWiS s. 
r. o., KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Xella Slovensko, spol. s r.o., Jadrová a vyraďovacia 



 

 

 
 

spoločnosť, a.s., Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s. i ostatným darcom finančných prostriedkov, 
fyzickým osobám – obyvateľom mesta Prievidza za materiálnu, finančnú i morálnu  pomoc. 
 
 
Správna rada prerokovala a schválila výročnú správu organizácie za rok 2019 na svojom zasadnutí 
konanom  20. 3. 2020 

 
 
Prílohy:  (možno vyžiadať) Audítorská správa o previerke ročnej účtovnej závierky k 31. 12.     
               2019, Účtovná závierka 
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                                   Objekty Útulku  - Košovská cesta 15, 17 
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               Časť interiéru dielne pre pracovnú terapiu 
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