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Dôvodová správa 

 
 
Nezisková organizácia  predkladá výročnú správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 
2011 v zmysle § 19  Štatútu neziskovej organizácie HARMÓNIA, n. o.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 
 
 

Mestská rada   -  22. 05. 2012,  uzn. č. .................... 
 
berie na vedomie  
 
Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o. za rok 2011 
 
 
 
Mestské zastupite ľstvo  -  29. 05. 2012, uzn. č. .................... 
 
berie na vedomie 
 
Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o. za rok 2011 
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    ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O  ORGANIZÁCII  

 
 
 
Názov:                            Harmónia, n. o. 
 
Právna forma:                 nezisková organizácia   
 
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:                        DEXIA banka 
 
Číslo účtu:                                     9015963003/ 5600 
 

 
 

 
Zoznam registrovaných poskytovaných služieb: 
 

      Zariadenie núdzového bývania – registrácia: TSK 40 - 1 /2004,  30. 06. 2004 
s dňom začatia poskytovania sociálnej služby  01. 03 . 2004 
 
Útulok  – registrácia: TSK 40 – 2/2006,  24. 01. 2006                    
s dňom začatia poskytovania sociálnej služby  01. 01. 2006  
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      PERSONÁLNE  ÚDAJE  

 
 
Správna rada: 
 
Katarína Vráblová  -  predsedníčka  
 
PhDr. Tatiana Poliaková, PhD.  -  člen 
 
PhDr. Ján Lauf  -  člen  
 
- bez zmien v zložení v roku 2011 
 
 
Kontrolný orgán: 
 

      Ing. Ingrid Vojtková  – revízor 
 
 

Štatutárny zástupca: 
 
Mgr. Oľga Ďurčenková 
 
 
Zamestnanci neziskovej organizácie: 
 
Stanislav Polerecký,  správca – Útulok,   k 30. 09. 2011  rozviazaný pracovný pomer 
 
Pavel Benedik,  prevádzkový pracovník  - útulok 
 
Bc. Jaroslava Žigová,   účtovníčka 
 
 

      Ø počet zamestnancov za  rok 2011      -  2,5 
 
 
 
 
     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. 
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ZALOŽENIE,  POSLANIE,  ČINNOSŤ A CIELE  NEZISKOVEJ  ORGANIZÁCIE  

 
 
Harmónia, n. o.  (ďalej „organizácia“),  plní svoje poslanie  v oblasti všeobecne prospešných služieb  
ako organizácia založená mestom Prievidza od  januára roku  2004. Spravuje a prevádzkuje dve 
zariadenia sociálnych služieb na území mesta Prievidza  -  od roku 2004 Zariadenie núdzového 
bývania  a od roku 2006 Útulok.   
V oboch zariadeniach sa poskytujú  celoročné pobytové sociálne služby  určené v zmysle zákona č. 
448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 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 služby v súlade so zákonom o sociálnych službách 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, s ktorým je každý  z ubytovaných pri nástupe do zariadenia povinný sa oboznámiť a jeho 
ustanovenia dodržiavať. 
 
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 službách v znení neskorších predpisov 
v rozsahu bývanie a sociálne poradenstvo.  Okrem toho vytvára organizácia v zmysle zákona 
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 2011 v ňom  bolo  ubytovaných   celkom 27 osôb (11 rodičov a 16 
nezaopatrených detí).  Výška úhrady za poskytované sociálne služby   bola   do 30. 06. 2011  
určená  na sumu 1,99 € na deň a dospelú osobu, od 01. 07. 2011 nové VZN  mesta Prievidza č. 
118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb  stanovilo výšku úhrady na jedného dospelého 
prijímateľa sociálnej služby na 2,50 € na deň a na dieťa nad 3 roky na 0,50 € na deň. Matka 
s dieťaťom do 3 rokov hradí 2,00 € na deň.  
V roku 2011 sa v zariadení vystriedalo o 16 obyvateľov viac ako v roku 2010.  
 
Útulok   so sídlom na  Košovskej ceste č. 15 a 17  v Prievidzi poskytoval aj v roku 2011 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  -  15 lôžok pre mužov a 5 pre ženy.  V priebehu roku 2011  bola 
v Útulku  poskytnutá pomoc 40 osobám, z toho 13 ženám.  Každý klient využívajúci služby 
zariadenia bol  do 30. 06. 2011 zmluvne zaviazaný   platením úhrady  za tieto služby v sume 0,66 € 
na deň.  Rovnako ako  v Znb  aj v Útulku bola novým VZN č. 118/2011 zvýšená úhrada  pre 
prijímateľa sociálnej služby v sociálnej a hmotnej núdzi  za ubytovanie na 0,80 € na deň a osobe 
s príjmom presahujúcim výšku životného minima (poberatelia dôchodkov)  na 1,60 € na deň. 
V  zimnom období  hodnoteného roku bola  dočasne rozšírená kapacita útulku na 30 osôb. Pretože 
ani táto možnosť nie je postačujúca a súčasne,  i  vzhľadom na  rastúci počet bezprístrešných 
občanov najmä v dôchodkovom veku,  Správa majetku mesta Prievidza uzavrela s organizáciou 
nájomný vzťah na  bytovú jednotku na  Košovskej  ceste č. 17/2, v ktorej  po nevyhnutnej sanácii 
a zabezpečením potrebného vnútorného vybavenia začala organizácia poskytovať sociálne služby 
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obyvateľom v dôchodkovom veku bez vlastného bývania. U väčšiny týchto obyvateľov sa vzhľadom 
na vek a nepriaznivý zdravotný stav (fyzický i duševný a často  veľmi vážny),  prejavuje potreba 
zabezpečovať opatrovateľské a ošetrovateľské úkony, čo však  vzhľadom na nízky príjem 
ubytovaných a nedostatočné personálne zabezpečenie zariadenia nie je možné. V rámci možností 
nevyhnutnú a minimálnu starostlivosť o chorých klientov zabezpečuje organizácia dobrovoľnícky 
klientmi zariadenia,  nemôže však trvalo suplovať činnosť  sociálnych a zdravotníckych zariadení, 
ktoré sú pre túto skupinu osôb určené (zariadenia pre seniorov, zariadenia podporovaného bývania, 
domovy sociálnych služieb a iné).  
 
Aj v roku 2011 sa organizácia okrem základného poslania vymedzeného legislatívou snažila 
o socializáciu  a začlenenie  obyvateľov oboch zariadení do bežného života.  Pracovníci 
organizácie boli nápomocní pri riešení základných problémov existencie ubytovaných  
zabezpečovaním  kontaktov s úradmi, inštitúciami a zdravotníckymi zariadeniami, pomocou pri  
hľadaní  zamestnania,  trvalého bývania, umiestnenia do ďalších zariadení sociálnych  služieb, 
zabezpečovaním základných opatrovateľských a ošetrovateľských úkonov a pod. Za týmto účelom 
organizácia spolupracovala  s odborom školstva a starostlivosti o občana Mestského úradu 
v Prievidzi,  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, detskými domovmi, sociálnymi 
zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, zdravotníckymi zariadeniami   
i inými inštitúciami.   
 
Ďalším cieľom organizácie  bolo a zostane aj v budúcnosti vedenie klientov k samostatnému 
a racionálnemu spôsobu života a vybudovaniu trvalých pracovných návykov. Organizácia aj v roku 
2011 zapájala obyvateľov ubytovaných v zariadeniach do čistenia a úpravy priľahlých pozemkov 
i interiéru oboch zariadení,  výsadby zeleniny a  okrasných rastlín a pod.  
 
V snahe o získanie  finančných  prostriedkov  na činnosť organizácie z ďalších zdrojov bol 
začiatkom roku 2011 vypracovaný projekt a žiadosť na poskytnutie dotácie na podporu rozvoja 
sociálnych služieb v zmysle  zákona č. 544/2012 Z. z. z rozpočtu MPSVaR SR. Ministerstvo 
žiadosti nevyhovelo. V závere roka organizácia vypracovala projekt so žiadosťou na získanie 
finančných prostriedkov z Nadačného fondu Slovenských elektrární, a. s. So stanoviskom 
spoločnosti bude organizácia oboznámená v polovici roka 2012. 
 
 
HOSPODÁRENIE  ORGANIZÁCIE  
 
Organizácia  v roku 2011 hospodárila s finančnými prostriedkami z rozpočtu  Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVaR SR),   z rozpočtu mesta  Prievidza, platieb klientov za 
poskytované služby  a z iných zdrojov  - peňažnými darmi (2 % z daní fyzických a právnických 
osôb).  
 
Na základe  uznesenia vlády  SR č. 485 zo 06. 07. 2011 a v súlade s § 3 výnosu Ministerstva 
financií SR  č. 26825/2005-441  z 09. 12. 2005  bola mestu Prievidza v roku 2011 poskytnutá 
účelová dotácia na financovanie bežných výdavkov zariadení sociálnych služieb.   Na prevádzku   
Útulku  týmto  organizácia prostredníctvom rozpočtu mesta Prievidza získala finančné prostriedky 
vo výške 20 351,00 €  a na prevádzku Znb  8 540,00 €.  Z rozpočtu mesta Prievidza bola 
organizácii na rok 2011 poskytnutá dotácia vo výške  13 000,00 €. 
 
Nezisková organizácia účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva v súlade so zákonom 
o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. 
 
Rozpočet  organizácie obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky.  
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Výdavky na energie, mzdy a odvody, ktoré tvoria najväčšiu časť výdavkov organizácie, sú 
porovnateľné s  rokom 2010. Personálne zmeny ku koncu  roka 2011 sa výrazne prejavia v znížení 
výdavkov na mzdy a odvody v roku 2012. 
V porovnaní s rokom 2010, kedy boli výdavky organizácie z dôvodu odstraňovania škôd po povodni  
vyššie o takmer 6 500,00  €,  dosiahla  ušetrená suma v roku 2011 výšku  7 535,63 €. Tieto 
finančné prostriedky bude možné v roku 2012 použiť na skvalitnenie služieb poskytovaných 
klientom a na zhodnotenie budov, ktoré má organizácia v prenájme od SMMP, pretože dotácia z 
MPSVaR SR je určená výlučne na bežné výdavky spojené s poskytovaním sociálnych služieb. 
Príjmy v roku 2011 boli vzhľadom na zvýšenie platieb  klientov a rozšírenie kapacity Útulku vyššie 
o 2 761,47 €. 
 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ORGANIZÁCIE 
 
 
Počiatočný stav k  01.  01. 2011 
 
Zostatok                     pokladňa :                                            531,13 € 
Zostatok                     účty : 9015966001/5600                          0,67 € 
                                             9015963003/5600                  7 562,75 € 
                                             9015967004/5600                         0,63 € 
Zostatok  celkom                                                               8 095,18 € 
 
 
Výdavky  celkom  - od  01. 01. 2011 do 31. 12. 2011  
 
Energie - Útulok    7 538,76 € 
Energie – Znb    7 427,95 € 
Poštové a telekomunikačné služby       592,89 € 
Nájomné         10,00 € 
Košovská  cesta č. 17/2 - energie       650,97 € 
Košovská  cesta č. 17/2 –  nábytok    1 222,60 € 
Košovská  cesta č. 17/2 – opravy, zákl. 
vybavenie 

      276,78 € 

Práčka, kosačka - Útulok       331,31 € 
Opravy – Útulok (práčka, kosačka, plot)       225,01 € 
Opravy  - Znb  (potrubie, sprcha, zámky)       174,37 € 
Spotrebný materiál (čistiace, kanc. potreby)       315,87 € 
Audit, zverejnenie v obch. vestník       309,95 € 
Poistné, členské  - APSSR, registrácia 2%       253,38 € 
Polievky - Útulok    1 215,97 € 
Posteľná bielizeň  -  Útulok       761,76 € 
Mzdy  14 381,69 € 
Odvody poistného do fondov    9 777,45 € 
Stravné lístky    1 363,14 € 
Bankové poplatky       258,61 € 
Údržba záhrady -  Znb, vybavenie – Útulok 
(telekom. služby, lekárnička) 

      199,86 € 

Vianoce  – Znb, Útulok       278,69 € 
Daň z úrokov           0,60 € 
Komunálny odpad       129,90 € 
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Odvoz odpadu, prevoz nábytku         48,00 € 
Výdavky celkom  47 745,51 € 
 
 
 
 
 
 
Príjmy   -  od  01.  01. 2011 do 31. 12. 2011 
 
Dotácia  - MPSVaR  SR   28 891,00 € 
Dotácia  - mesto Prievidza   13 000,00 € 
2% z daní     1 497,38 € 

Dar           10,00 € 
Doplatok -  stravné lístky        555,30 € 
Dobropis -  SSE        600,98 € 
Platby  - klienti   10 722,94 € 
Úroky            3,54 € 
Príjmy celkom   55 281,14 € 
Rozdiel príjmov a výdavkov     7 535,63 €  
 
Zostatky k  31. 12. 2011 
 
Zostatok            pokladňa :                                           999,84 € 
Zostatok            účty : 9015963003/5600                14 630,97 € 
Zostatok  celkom                                                   15 630,81 € 
 
 

ÚTULOK    -  výdavky v roku  2011 
 
Energie    7 538,76 € 
Nájom         10,00 € 
Poštovné a telekomunikačné služby       352,54 € 
Spotrebný materiál (čistiace, kanc. potreby)       315,87 € 
Audit, zverejnenie obch. vestník       309,95 € 
Opravy  (práčka, kosačka, plot)       225,01 € 
Práčka, kosačka       331,31 € 
Vybavenie  (telekom. služby, lekárnička)       125,13 € 
Polievky    1 215,97 € 
Posteľná bielizeň, vankúše, paplóny       761,76 € 
Mzdy    9 830,60 € 
Odvody do poistných fondov    6 534,45 € 
Vianoce -  večera       145,94 € 
Stravné lístky    1 363,14 € 
Výdavky celkom  29 060,43€ 
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ÚTULOK   -   príjmy v roku  2011 
 
Dotácia -  MPSVaR SR   20 351,00 € 
Dotácia  - mesto Prievidza      7 000,00 € 
Platby  - klienti     4 747,42 € 
Doplatok  - stravné lístky        555,30 € 
Príjmy celkom    32 653,72€ 
 
 
 
ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA   -  výdavky v roku 20 11 
 
Energie    7 427,95 € 
Poštovné a telekomunikačné služby       240,35 € 
Košovská  cesta č. 17/2 - energie       650,97 € 
Košovská cesta č.  17/2 - nábytok    1 222,60 € 
Košovská  cesta č. 17/2 – opravy, základné 
vybavenie 

      276,78 € 

Opravy (potrubie, sprcha, zámky)       174,37 € 
Poistné, členské  - APSSR, registrácia 2%       253,38 € 
Odvoz odpadu, prevoz nábytku         48,00 € 
Vianoce  - večera       132,75 € 
Mzdy    4 551,09 € 
Odvody    3 243,00 € 
Daň z úrokov           0,60 € 
Bankové poplatky       258,61 € 
Komunálny odpad       129,90 € 
Údržba záhrady, vybavenie         74,73 € 
Výdavky celkom  18 685,08 € 
 
 
ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA  -  príjmy v roku 2011  
 
Dotácia -  MPSVaR SR     8 540,00 € 
Dotácia  - mesto Prievidza     6 000,00 € 
Dar            10,00 € 
2% z daní      1 497,38 € 
Dobropis -  SSE        600,98 € 
Platby  - klienti     5 975,52 € 
Úroky            3,54 € 
Príjmy celkom   22 627,42€ 
 
Stav a pohyb majetku a záväzkov  organizácie  
 
MAJETOK    rok 2011    rok 2010 

   

Dlhodobý hmotný majetok      2 250,00 €     2 250,00 € 
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Finančné prostriedky       999,84 €        531,13 € 

Bankové účty  14 630,97 €     7 564,05 € 

Majetok celkom  17 880,81€   10 345,18 € 

 
 
ZÁVÄZKY    rok 2011 rok 2010 

   
Záväzky      123,35 €      129,36 € 
z toho: sociálny fond            0            0 
Záväzky celkom      123,35 €      129,36 € 
Rozdiel majetku a záväzkov 17 757,46 € 10 215,82 € 
 
Spoločnosťou Audít Slovakia spol. s r. o. Bratislava  bola  začiatkom roku 2012 vykonaný audit 
účtovnej závierky organizácie   k 31. 12. 2011. V správe vypracovanej   24. 02. 2012 konštatuje 
audítorská spoločnosť pravdivý a verný obraz účtovnej závierky organizácie vo všetkých 
významných súvislostiach v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 
Správna rada prerokovala výročnú správu organizácie za rok 2011 na svojom zasadnutí konanom 
20. 02. 2012. 
 
 
ZÁVER  
 
V roku 2011 zabezpečovala organizácia v súlade s príslušným ustanovením zákona o obecnom 
zriadením činnosti vymedzené zákonom o sociálnych službách s cieľom podporovať sociálne 
začlenenie občanov v sociálnej a hmotnej núdzi a vytvárať podmienky pre uspokojovanie ich 
nevyhnutných  životných potrieb. 
V ďalšom období bude snahou  organizácie okrem zabezpečovania základného poslania – 
poskytovať pomoc v núdzi,  pri priaznivej finančnej situácii skvalitňovanie ubytovacích podmienok,  
znižovanie nákladov na prevádzku  a využívanie  ďalších zdrojov financovania. 
 
Harmónia n. o.  vyjadruje poďakovanie  za podporu mestu Prievidza, všetkým darcom  2 %  
z príjmov a obyvateľom mesta Prievidza po poskytnutú materiálnu pomoc. 
 
 
 


