
 

 

 



 

 

                                                 Dôvodová  správa 

Nezisková organizácia predkladá výročnú správu o činnosti a hospodárení za rok 2014 
zakladateľovi v zmysle § 19 Štatútu neziskovej organizácie Harmónia  n. o. 

 

 

                                                        Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada - 23. 06. 2015,  uzn. č. ....................  

berie na vedomie  
Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia n. o. za rok 2014  
 

Mestské zastupite ľstvo - 30. 06. 2015,   uzn. č. ....................  

berie na vedomie  
Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia n. o. za rok 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O  ORGANIZÁCII 

 
Názov:                                          Harmónia n. o. 
Právna forma:                              nezisková organizáci a 
                                                     (verejný poskytovate ľ sociálnych služieb) 
IČO:                                              36 119 679 
DIČ:                                              2021959973 
Registrácia:                                  KÚ Tren čín, 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 
℡                                                046/ 5479121 
                                                     olga.durcenkova@prievidza.sk 
Bankové spojenie:                        Prima  banka 
Číslo účtu:                                    SK20 5600 0000 000090 1596 3003 

 
Zoznam registrovaných poskytovaných služieb: 
 

      Zariadenie núdzového bývania – 16 miest: registrácia: TSK 40 - 1 /2004,  30. 06. 2004 
s dňom začatia poskytovania sociálnej služby  01. 03 . 2004 
adresa: Ul. Ľ. Štúra č. 12, Prievidza   -  do IX/2012 
              Košovská cesta č. 17/1, 3, 4, Prievidza  - od X/2012 
 
Útulok  – 20 miest : registrácia: TSK 40 – 2/2006,  24. 01. 2006 
s dňom začatia poskytovania sociálnej služby  01. 01. 2006  

      adresa:  Košovská cesta č. 15, Prievidza 
 
Útulok  – 5 miest : registrácia: TSK 40 – 3/2012,  25. 06. 2012 
s dňom začatia poskytovania sociálnej služby  01. 07. 2012 
adresa:  Košovská cesta č. 17/2, Prievidza 
 

PERSONÁLNE  ÚDAJE 
 
Správna rada: 
Katarína Vráblová  -  predsedníčka  
Mgr. Alojz Vlčko     -  člen 
Mgr. Emília Čavojská  -  člen  
 
Kontrolný orgán: 

      Ing. Ingrid Vojtková  – revízor 
 

Štatutárny zástupca: 
Mgr. Oľga Ďurčenková 
 
Zamestnanci neziskovej organizácie    -  pracovná zmluva – plný úväzok – 3 
pracovníci, dohoda o pracovnej činnosti – 3 pracovníci, dohody o vykonaní práce – podľa 
potreby.   

 
     Odmeňovanie    zamestnancov:  zákon č. 553/2003 Z. z. o odme ňovaní   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. 
 

 
ZALOŽENIE,  POSLANIE A  ČINNOSŤ   NEZISKOVEJ  ORGANIZÁCIE 

 
 
Harmónia, n. o.  (ďalej „organizácia“) je organizácia založená v roku 2004 mestom Prievidza 
a pôsobí v oblasti všeobecne prospešných služieb. Spravuje a prevádzkuje dve pobytové 
zariadenia v meste  Prievidza  -   Zariadenie núdzového bývania   na Košovskej ceste č. 
17/1, 3, 4  a Útulok na Košovskej ceste č. 15 a 17/2. 
V oboch zariadeniach sa poskytujú  celoročné pobytové sociálne služby  určené v zmysle 
zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 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. 
V  zariadeniach sa v zmysle štatútu organizácie poskytujú sociálne služby v súlade so 
zákonom za vopred určených zmluvných podmienok  vždy na dobu určitú a v rovnakom 
rozsahu a kvalite pre každého klienta. Podmienky pobytu v oboch zariadeniach upravuje 
prevádzkový a ubytovací poriadok. Výšku úhrady za poskytované služby upravuje pre 
klientov oboch zariadení Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Prievidza č. 118/2011 
o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza so zapracovaným doplnkom č. 1 a č. 2. 
 
V Zariadení núdzového bývania   (ďalej „Znb“)  bola  v roku 2014 poskytovaná starostlivosť 
rodičom a ich nezaopatreným deťom  podľa § 29 zákona č.   448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách v znení neskorších predpisov v rozsahu bývanie a sociálne poradenstvo.  Okrem 
toho sa v  zariadení vytvárajú ubytovaným podmienky na prípravu a výdaj stravy, 
vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva 
a záujmovú činnosť. Zariadenie má kapacitu 16 osôb a v priebehu roku 2014 v ňom  bolo  
ubytovaných   celkom 21 osôb (8 rodičov a 16 nezaopatrených detí). Priemerná ročná 
využiteľnosť  zariadenia bola 15,75 osoby.  V porovnaní s rokom 2013 využilo služby v tomto 
zariadení o 3 osoby menej.  
 
Útulok   so sídlom na  Košovskej ceste č. 15 a 17/2  v Prievidzi poskytoval v roku 2014 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  25 lôžok  -  20 lôžok pre mužov a 5 pre 
ženy.  V priebehu roku 2014  bola v Útulku  poskytnutá pomoc 42 osobám (o 10 osôb viac 
ako v roku 2013), z toho 13 ženám a 12 klientom v dôchodkovom veku (o 3 osoby viac).  
Priemerná ročná obsadenosť zariadenia bola 25,42 osoby.  
 
ČINNOSŤ  ORGANIZÁCIE 
 
V roku  2014 sa organizácia okrem základného poslania vymedzeného legislatívou zamerala 
na vytváranie podmienok pre realizáciu novej formy sociálnej práce – pracovnej terapie. Táto 
služba má za cieľ  získavaním a zdokonaľovaním  pracovných návykov klientov využitie ich 
schopností a potenciálu v ďalšom živote. Za tým účelom vybudovala organizácia 
v priestoroch útulku  dielňu pre mužov  a pracovnú miestnosť pre ženy.  Ubytované ženy sa  
pravidelne, niekoľkokrát v týždni v rámci pracovnej terapie venovali kreatívnej činnosti, 
zhotovovaniu dekoračných predmetov a zdokonaľovali sa  v  rôznych  činnostiach spojených 
s vedením domácnosti, spracovávali potravinové produkty a pod.  Muži vykonávali v rámci 
pracovnej terapie  drobné opravy, údržbu,  výsadbu drevín a okrasnej zelene a pod. 
V záujme vytvárania trvalých pracovných návykov  sa hlavne klienti útulku zapojili  do 
pomocných prác pri výstavbe oddychovej zóny a  ihriska pre deti, ktoré organizácia v roku 
2014 vybudovala za oboma objektmi. Tým boli vytvorené podmienky pre záujmovú činnosť 



klientov oboch zariadení, ako  to organizáciám tohto typu ukladá  zákon o sociálnych 
službách. 
V roku 2014 sa rozvinula s Materským  centrom Slniečko, ktoré organizáciu  zaradilo  do 
svojho nového vzdelávacieho projektu pre matky s deťmi v oblasti využívania voľného času i 
osvety. Rovnako členky centra poskytovali klientkám Znb potravinovú a inú materiálnu  
pomoc a doučovali deti so zhoršeným prospechom. V hodnotenom období pokračovala 
naďalej spolupráca s odborom  školstva a starostlivosti  o občana MsÚ. 
 
Ďalšou z aktivít organizácie bolo  získavanie  finančných prostriedkov z mimorozpočtových 
zdrojov  za účelom skvalitňovania materiálnych podmienok ubytovaných. Po spracovaní 
a predložení projektov získala organizácia v roku 2014  dary v celkovej sume 5 200,00 € 
(v rámci darcovského programu Slovenských elektrární, a. s. „Energia pre krajinu“ finančnú 
podporu vo výške 1 000,00 €, 3 000,00 € daroval Kaufland, 1 000,00 € KPMG, s.r.o. 
a 200,00 € mesto Prievidza). 
 
Organizácia v roku 2014  zabezpečovala prevádzku odevnej banky a knižnice s beletriou, 
ktoré sú vytvorené v priestoroch útulku. Materiálne podmienky na prevádzku odevnej banky 
v Znb boli vytvorené začiatkom roka 2014, banka sa podľa možností dopĺňa a využíva. 
V letnom období zabezpečila organizácia pre  deti zo Znb pobyt v letnom tábore, počas 
vianočných sviatkov zabezpečila všetkým klientom večeru a drobné darčeky pre deti 
i dospelých. 
 
ZÁMERY NA  ROK 2015 
 
Organizácia sa okrem plnenia svojho základného poslania vymedzeného legislatívou bude 
snažiť o ďalšie skvalitňovanie, resp. rozšírenie sociálnych  služieb a  získanie ďalších, 
mimorozpočtových  finančných zdrojov potrebných na zabezpečenie bezbariérového 
prístupu do objektu Útulku na Košovskej ceste č. 15.  
Jednou z vízií do budúcnosti je vybudovanie podkrovia v oboch zariadeniach, čo by značne 
zlepšilo materiálne podmienky a  rozšírila by sa kapacita ubytovacích zariadení. 
Pretože nie je v možnostiach organizácie zabezpečovať zdravotnú starostlivosť, bude 
v budúcnosti potrebné riešiť umiestňovanie ťažko fyzicky i psychicky chorých  klientov, pre 
ktorých nie sú v pobytových zariadeniach organizácie vytvorené materiálne a personálne  
podmienky.  
 
 
 
HOSPODÁRENIE  ORGANIZÁCIE 
 
Organizácia  v roku 2014 hospodárila s finančnými prostriedkami poskytnutými 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a z iných zdrojov, ktorými boli platby od 
klientov, peňažné  dary a 2 % z daní fyzických a právnických osôb. Výška dotácie na 
jedného prijímateľa sociálnej služby bola na úrovni roku 2013. 
 
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. 2014. 
 
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  takto organizácia prostredníctvom rozpočtu mesta Prievidza získala 
finančné prostriedky vo výške 35 664,25 €  a na prevádzku Znb vo výške 27 917,53 €.    
 
Výdavky v hodnotenom období oproti roku 2013 stúpli na mzdách, odvodoch a stravných 
lístkoch o 8 850,48 €, nakoľko organizácia v roku 2014 prijala nového zamestnanca na plný 
úväzok a zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti na zabezpečenie pracovnej terapie 
v útulku.  Nárast mzdových výdavkov súvisí s povinnosťou dodržať zákonom stanovený  
počet  pracovníkov vzhľadom na počet klientov a minimálny percentuálny podiel odborných 
zamestnancov na celkovom počte zamestnancov  uvedený v prílohe č.1 zákona 448/2008 Z. 
z. o sociálnych službách v platnom znení.  
V roku 2014 vzrástli  výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu a materiálové vybavenie 
objektov. Za objektmi bola vybudovaná záhrada s detským ihriskom a altánkom, 
bola opravená fasáda oboch zariadení, za útulkom klienti svojpomocne vybudovali 
oddychovú zónu s ohniskom, nové oplotenie a zastrešenie vstupu do útulku. V nadväznosti 
na tieto zmeny stúpli aj výdavky na telekomunikačné a poštové služby, koncom roka bol do 
útulku zavedený aj internet.  
V hodnotenom období získala organizácia finančné prostriedky na daroch a 2% z podielu 
zaplatenej dane  vo výške 11 928,41 € na realizáciu záhrady, oddychovej zóny a detského 
ihriska na pozemku, ktorý má  od mesta Prievidza v prenájme. 
 
 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ORGANIZÁCIE  
 
Počiatočný stav k  01.  01. 2014 
 
Zostatok            pokladňa :                                             13,51 € 
Zostatok            účty : 9015963003/5600                14 154,49 € 
Zostatok  celkom                                                   14 168,00 € 
 
Výdavky  celkom  - od  01. 01. 2014 do 31. 12. 2014  
 
   rok 2014     rok 2013  
Energie - Útulok    14 030,53 €    8 043,05 € 
Energie – Znb      8 548,01 €  10 455,61 € 
Poštové a telekomunikačné služby         717,87 €       345,84 € 
Nájomné         235,14 €       201,03 € 
Záhrada, oprava fasády, plota, drobné opravy      7 712,68 €    3 107,40 € 
Vybavenie – Útulok (sieťky okná, tunery, tel.,  
lavica, notebook,práčka,chladn.,sporák, náradie) 

     3 552,00 €    1 237,61 € 

Opravy –  Útulok  (záhrada, dezinsekcia, 
maľovanie, priestory na prac.terapiu, drobné opravy 
v objekte  

     3 232,83 €    1 402,90 € 

Umelá tráva, montáž herných prvkov - Znb      3 156,00 €           0,00 € 
Vybavenie záhrady Znb (preliezky,altánok, lavice)      2 809,32 €       233,63 € 
Spotrebný materiál (čistiace, kanc. potreby)      3 064,90 €    1 512,05 € 
Poistné, poplatok notár, audit, obch. vestník         525,00 €       686,08 € 
Posteľná bielizeň, matrace, uteráky      1 994,53 €       799,85 € 
Vybavenie priestorov Znb (izby, kuchyňa)      1 730,68 €    1 348,76 € 
Mzdy    20 330,30 €  15 831,51 € 
Odvody poistného do fondov    15 192,00 €  10 811,16 € 
Stravné lístky, školenia      1 736,61 €    1 765,76 € 
Bankové poplatky         114,85 €         87,76 € 
Deti  - letný tábor, slávnostné otvorenie ihriska         282,06 €       192,21 € 



Pracovná terapia      898,11 €           0,00 € 
Vianoce, Mikuláš  – Znb, Útulok      1 087,07 €       597,96 € 
   
Zastrešenie vstupu, kamery -  Útulok         301,10 €           0,00 € 
Daň z úrokov             2,10 €           0,61 € 
Dovoz vybavenia         318,20 €         20,00 € 
Výdavky celkom     91 571,89 €  58 680,78 € 
 
 
Príjmy   -  od  01.  01. 2014 do 31. 12. 2014 
 
    rok 2014       rok 2013  
Dotácia  - MPSVaR SR   63 581,78 €   49 139,35 € 
2% z podielu zaplatenej dane     6 728,41 €     1 197,14 € 

Platby  - klienti   14 804,40 €     7 230,68 € 
Doplatok  - stravné lístky        707,81 €        608,85 € 
Dotácie - Kaufland, KPMG, s.r.o.,SE, a. s., 
mesto Prievidza 

    5 200,00 €     1 500,00 € 

Ostatné príjmy        324,60 €           0,00 € 
Úroky          11,31 €           3,51 € 
Príjmy celkom    91 358,31 €  59 679,53 € 
Rozdiel príjmov a výdavkov        -213,58 €       998,75  €  
 
 
Zostatky k  31. 12. 2014 
 
Zostatok            pokladňa :                                           616,35 € 
Zostatok            účty : 9015963003/5600                13 338,07 € 
Zostatok  celkom                                                   13 954,42 € 

 
Stav a pohyb majetku a záväzkov  organizácie  
 
MAJETOK     rok 2014     rok 2013  

   

Dlhodobý hmotný majetok      2 760,00 €    2 250,00 € 

Finančné prostriedky       616,35 €         13,51 € 

Bankové účty  13 338,07 €  14 154,49 € 

Majetok celkom   16 714,42 €  16 418,00 € 

 
 
ZÁVÄZKY     rok 2014      rok 2013  

   
Záväzky        73,17 €        22,64 € 
z toho: sociálny fond          0          0 
Záväzky celkom         73,17 €        22,64 € 
Rozdiel majetku a záväzkov   16 641,25 €  16 395,36 € 

 



ÚTULOK    -  výdavky v roku  2014 
 
Energie  14 030,53 € 
Nájomné       121,52 € 
Poštovné a telekomunikačné služby       675,22 € 
Spotrebný materiál (čistiace, kanc. potreby)    1 508,71 € 
Poplatok  - notár, dovoz tovaru         65,42 € 
Opravy  (záhrada, dezinsekcia, maľovanie, 
priestory na prac.terapiu, drobné opravy v objekte) 

   3 232,83 € 

Vybavenie (sieťky - okná,  lavica, notebook, 
elektrospotrebiče) 

   3 552,00 € 

Zastrešenie vstupu, kamery       301,10 € 
Daň z úrokov           2,10 € 
Matrace, uteráky, posteľná bielizeň      1 994,53 € 
Pracovná terapia        898,11 € 
Mzdy     9 744,54 € 
Odvody do poistných fondov     7 921,44 € 
Vianoce -  darčeky, večera        397,58 € 
Stravné lístky pre zamestnancov        802,93 € 
Bankové poplatky        114,85 € 
Výdavky celkom    45 363,41 € 
 
ÚTULOK   -   príjmy v roku  2014 
 
Dotácia  MPSVaR SR   35 664,25 € 
Platby klienti     9 166,40 € 
Doplatok stravné lístky        277,76 € 
Vyúčtovanie energií, ostatné príjmy        110,70 € 
Kreditné úroky          11,31 € 
Príjmy celkom    45 230,42 € 
 
 
 
ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA   -  výdavky v roku 20 14 
 
Energie    8 548,01 € 
Poštovné a telekomunikačné služby         42,65 € 
Vybavenie priestorov     1 730,68 € 
Vybavenie záhrady (altánok, herné prvky, ich 
montáž, umelá tráva) 

   5 965,32 € 

Štandardná údržba, opravy fasády, plota, 
záhrada 

   7 712,68 €  

Tábor pre  deti, otvorenie ihriska       282,06 € 
Spotrebný materiál (čistiace, kanc. potreby)    1 556,19 € 
Poistné, poplatok notár, audit       469,58 € 
Stravné lístky, školenia       933,68 € 
Vianoce – strava, darčeky, hračky         689,49 € 
Mzdy  10 585,76 € 
Odvody    7 270,56 € 



Prevoz nábytku, vybavenia ihriska, záhrady       308,20 € 
Nájomné       113,62 € 
Výdavky celkom   46 208,48 € 
 
ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA  -  príjmy v roku 2014  
 
Dotácia   MPSVaR SR   27 917,53 € 
Dotácie -  Kaufland, KPMG, s.r.o., SE, a. s., 
mesto Prievidza 

    5 200,00 € 

2% z podielu zaplatenej dane     6 728,41 € 
Platby klienti     5 638,00 € 
Doplatok stravné lístky        430,05 € 
Ostatné príjmy        213,90 € 
Príjmy celkom    46 127,89 € 
 
 
 
Správna rada prerokovala a schválila výročnú správu organizácie za rok 2014 na svojom 
zasadnutí konanom 9. 02. 2015. 
 
 
Organizácia vyjadruje v mene klientov i zamestnancov poďakovanie všetkým, ktorým nie je 
ľahostajný osud sociálne znevýhodnených občanov, a ktorí jej v roku 2014 pomáhali  pri 
plnení svojho poslania: mestu Prievidza, Správe majetku mesta Prievidza, všetkým 
poskytovateľom 2 % z daní, ostatným darcom finančných prostriedkov i fyzickým osobám – 
obyvateľom mesta Prievidza za materiálnu pomoc. 
 
 
 
Prílohy:  Audítorská správa o previerke ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2014 
              Účtovná závierka 
               



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


