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                                                    Dôvodová správa 
 
 
 
 
Výročná správa neziskovej organizácie Harmónia, n. o. je spracovaná a predložená Mestskému 
zastupiteľstvu v Prievidzi v zmysle § 19 Štatútu neziskovej organizácie Harmónia, n. o. 
 
 
 
 
 
                                                 Návrh na uznesenie 
 
 
 
 
Mestská rada   -  21. 05. 2013, č. uzn. ........................... 
 
berie na vedomie  výročnú správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia neziskovej  organizácie 
Harmónia, n. o. za rok 2012 
 
 
 
 
Mestské zastupite ľstvo  -  28. 05. 2013, č. uzn. ............................ 
 
berie na vedomie  výročnú správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia neziskovej  organizácie 
Harmónia, n. o. za rok 2012 
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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:                        Prima  banka 
 
Číslo účtu:                                     9015963003/ 5600 

 
 

 
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 X/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 
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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 2012 
 
 
Kontrolný orgán: 
 

      Ing. Ingrid Vojtková  – revízor 
 
 

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

      Počet zamestnancov:   1   -  pracovná zmluva – plný úväzok 
                                            2  -  dohoda  o pracovnej činnosti 
                                            1  -  dohoda o vykonaní práce 
 
 
 
     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. 
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ZALOŽENIE,  POSLANIE A  ČINNOSŤ   NEZISKOVEJ  ORGANIZÁCIE  

 
 
Harmónia, n. o.  (ďalej „organizácia“),  ako jedna z organizácií založených mestom Prievidza, plní 
svoje poslanie  v oblasti všeobecne prospešných služieb  od januára 2004. Spravuje a prevádzkuje 
dve pobytové zariadenia na území mesta Prievidza  -   Zariadenie núdzového bývania a   Útulok.   
V oboch zariadeniach sa poskytujú  celoročné pobytové sociálne služby  určené v zmysle zákona č. 
448/2008 Z. z.  obyvateľom v sociálnej a hmotnej núdzi.  Objekty, v ktorých sa služby poskytujú,  sú 
vo vlastníctve mesta Prievidza a ich správu zabezpečuje Správa majetku mesta Prievidza, s ktorou 
má organizácia  na  ich prenájom uzavretý zmluvný vzťah. 
V  sociálnych zariadeniach, ktoré majú sídlo na Košovskej ceste č. 15 a 17,  sa  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  zariadeniach upravuje 
prevádzkový a ubytovací poriadok, s ktorým je každý  z ubytovaných pri nástupe do zariadenia  
oboznámený a povinný dodržiavať jeho ustanovenia. 
 
V Zariadení núdzového bývania   (ďalej „Znb“)  bola  v roku 2012 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 vytvárali 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 2012 v ňom  bolo  ubytovaných   celkom 17 osôb (4 rodičia a 13 
nezaopatrených detí). Výška úhrady za poskytované sociálne služby  je podľa  VZN  mesta 
Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb  2,50 € na deň na jedného dospelého 
prijímateľa sociálnej služby a 0,50 € na deň za dieťa nad 3 roky. Matka s dieťaťom do 3 rokov hradí 
2,00 € na deň.  
V októbri 2012 bolo zariadenie presídlené do kompletne  zrekonštruovaného objektu na Košovskej  
ceste č. 17/1, 3, 4. Presťahovaním   získala organizácia ďalšiu  obytnú miestnosť pre dve osoby,  
spoločenskú miestnosť – herňu pre deti, samostatnú práčovňu a kúpeľňu.  
  
 
Útulok  so sídlom na  Košovskej ceste č. 15 a 17/2  v Prievidzi poskytoval v hodnotenom roku podľa 
§ 26 zákona o sociálnych službách pomoc  dospelým obyvateľom v rozsahu vymedzenom 
zákonom, to znamená:  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 2012  bola v Útulku  poskytnutá pomoc 32 osobám, z toho 9 
ženám a 7 klientom v dôchodkovom veku.  Platby za služby poskytované v Útulku predstavovali 
v zmysle VZN č. 118/2011 sumu  0,80 € na deň pre osoby  s príjmom do hranice životného minima 
a osobám s príjmom presahujúcim výšku životného minima (poberatelia dôchodkov)   1,60 € na 
deň. 
V  roku 2012  nebolo potrebné rozšíriť kapacitu útulku v zimných mesiacoch vzhľadom na otvorenie 
prevádzky nízkoprahového sociálneho centra v správe Charity sv. Vincenta, ktoré poskytovalo aj 
nocľah.   
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Aktivity  organizácie  
 
V roku 2012  bola organizácia okrem základného poslania vymedzeného legislatívou nápomocná 
pri riešení životných problémov ubytovaných, pričom 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.   
 
Organizácia v priebehu roka ubytovaných pravidelne zapájala do dobrovoľného čistenia a úpravy 
priľahlých pozemkov i interiéru oboch pobytových zariadení a do nenáročných opráv a údržby 
zariadení. Deťom žijúcim  v Znb zabezpečila organizácia počas letných prázdnin pobyt  v mestskom 
tábore, tri z detí  absolvovali týždenný pobyt v detskom letnom tábore v Hlbokom, ktorý 
zorganizovala prievidzská pobočka spoločnosti Úsmev ako dar. Staršie deti sa  počas letných 
prázdnin zúčastnili kurzov výtvarnej tvorivosti  v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi.  
 
Ďalšou z aktivít organizácie bolo  získanie  nenávratných finančných prostriedkov za účelom 
skvalitňovania materiálnych podmienok ubytovaných. Po spracovaní a predložení projektu získala 
organizácia v druhom polroku 2012 v rámci darcovského programu Slovenských elektrární, a. s. 
„Energia pre krajinu“ finančnú podporu vo výške 1 500,00 eur na čiastočnú sanáciu objektu Znb na 
Košovskej ceste č. 17 a jeho vnútorné zariadenie.  
 
Zámery na  rok 2013 
 
Organizácia okrem plnenia svojho základného poslania vymedzeného legislatívou sa bude snažiť 
o ďalšie skvalitňovanie  materiálnych podmienok ubytovaných.  V súčasnosti spracovala projekt na 
získanie nenávratného finančného príspevku  na zabezpečenie rekultivácie pozemku  za objektom 
Znb s následným vybudovaním  rekreačnej zóny pre deti s pieskoviskom, hojdačkami,  kolotočom 
a lavičkami.   
Ďalším zámerom organizácie je vybudovanie samostatnej odevnej  banky v priestoroch Znb pre 
ženy a nezaopatrené deti. 
 
 
HOSPODÁRENIE  ORGANIZÁCIE  
 
Príjmy organizácie tvorí dotácia zo štátneho rozpočtu  poskytovaná  Ministerstvom financií  a  
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalšie zdroje, ktorými sú  platby klientov 
a peňažné dary (2 % z daní fyzických a právnických osôb, dotácia  Slovenských elektrární, a. s.).  
 
Nezisková organizácia účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva v súlade so zákonom 
o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. 
 
Príjmy boli oproti roku 2011 vyššie o 10 031,77 €  a výdavky o 20 028,96 €. Vyššie výdavky 
predstavujú aj podiel organizácie vo výške 15 000,00  € na rekonštrukčných prácach objektu, do 
ktorého sa presídlilo Znb. Na mzdách a odvodoch ušetrila organizácia oproti roku 2011  8 342,02 €, 
no zvýšenie cien energií spôsobilo nárast výdavkov na ich úhradu  oproti roku 2011 o 3 400,00 €. 
Ostatné výdavky sú porovnateľné s rokom 2011. 
 
 
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 
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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 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 9.12.2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti MF SR bola mestu Prievidza v roku 2012 poskytnutá jednorazová dotácia na 
financovanie bežných výdavkov zariadení sociálnych služieb. Na prevádzku   Útulku  týmto 
organizácia prostredníctvom rozpočtu mesta Prievidza získala finančné prostriedky vo výške 4 
800,00 €  a na prevádzku Znb vo výške 4 800,00 €.   
 

 
 
 
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 služby      346,70 € 
Nájomné        10,00 € 
Košovská  cesta č. 17/2 - energie   2 511,35 € 
Košovská  cesta č. 17/2 –spotrebný materiál        71,63 € 
Košovská  cesta č. 17/2 –zákl. údržba        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 € 
Znb – detský  tábor, kurzy, Mikuláš      187,63 € 
Vianoce  – Znb, Útulok      491,02 € 
Daň z úrokov          1,22 € 
Sťahovanie -  Znb      178,84 € 
Odvoz odpadu, dovoz vybavenia      160,82 € 
Výdavky ce lkom  67 774,47 € 



 
 
 
 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200 
Tel.:  046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44                          IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príjmy   -  od  01.  01. 2012 do 31. 12. 2012 
 
Dotácia  - Ministerstvo financií 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  - Slovenské elektrárne, a. s.     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                                                   13 169,25 € 

ÚTULOK    -  výdavky v roku  2012 
 
Energie  10 975,60 € 
Nájomné         10,00 € 
Poštovné a telekomunikačné služby       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   pre zamestnanca       794,73 € 
Bankové poplatky       113,68 € 
Výdavky celkom    34 567,79€ 
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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 20 12 
 
Energie    9 902,82 € 
Poštovné a telekomunikačné služby         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 € 
Znb – detský  tábor, kurzy, 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  - Slovenské elektrárne, a. s.      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 € 
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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 prerokovala a schválila  výročnú správu organizácie za rok 2012 na svojom zasadnutí  
konanom    18.  marca 2013. 
 
Nezávislý audítor – Bilanc  Audít Slovakia, spol. s r. o., vykonal v marci 2013 audit účtovnej 
uzávierky neziskovej organizácie Harmónia. V správe o previerke ročnej účtovnej uzávierky k 31. 
12. 2012 z 22. marca 2013 spoločnosť  konštatuje, že účtovná uzávierka organizácie  poskytuje vo 
všetkých významných súvislostiach  pravdivý a verný obraz  jej finančnej situácie v súlade so 
zákonom o účtovníctve. 
 
Nezisková organizácia vyjadruje po ďakovanie mestu Prievidza, Správe majetku mesta 
Prievidza, Slovenským elektrár ňam, a. s.  a všetkým  - organizáciám  i jednotlivco m, ktorí  
darovaním 2 % z daní a  poskytnutím materiálnej  či inej pomoci  pomáhali aj v roku 2012 
plni ť  jej  poslanie. 

 
 
 
 
 
 

 
 


