Dôvodová správa
Nezisková organizácia Harmónia ako organizácia zriadená mestom Prievidza
predkladá správu o činnosti a hospodárení organizácie za rok 2010 v zmysle
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení neskorších predpisov a Štatútu neziskovej organizácie
Harmónia, n. o. schváleného Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi 28. 10. 2003
uznesením č. 384/03.

Návrh na uznesenie
Mestská rada
1. berie na vedomie
výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia za
rok 2010
2. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie
Harmónia za rok 2010

Mestské zastupiteľstvo
1. berie na vedomie výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej
organizácie Harmónia za rok 2010
2. schvaľuje – neschvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej
organizácie Harmónia za rok 2010

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII

Názov:

Harmónia, n. o.

Právna forma:

nezisková organizácia
verejný poskytovateľ sociálnych služieb

IČO:

36 119 679

DIČ:

2021959973

Registrácia:

Krajský úrad Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy
26. 1. 2004 pod č. OVVS/NO – 2/2004

Sídlo a korešpondenčná adresa: Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza
Telefón:

046/ 5479121
olga.durcenkova@prievidza.sk

Bankové spojenie:

DEXIA banka

Číslo účtu:

9015963003/ 5600

Zoznam poskytovaných služieb registrovaných podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:
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

PERSONÁLNE ÚDAJE
Správna rada:
Margita Haťapková - predsedníčka, do 21. 12. 2010
Katarína Vráblová - predsedníčka, od 21. 12. 2010
PhDr. Tatiana Poliaková, PhD. - člen
PhDr. Ján Lauf - člen

Kontrolný orgán:
Ing. Ingrid Vojtková – revízor
- bez zmeny v roku 2010
Štatutárny zástupca:
Mgr. Oľga Ďurčenková, riaditeľka
- bez zmeny v roku 2010
Zamestnanci neziskovej organizácie:
Stanislav Polerecký, správca - útulok
Pavel Benedik, prevádzkový pracovník - útulok
Bc. Jaroslava Žigová, účtovníčka
- bez zmeny v roku 2010
Ø počet zamestnancov za rok 2010

- 2,7

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.

ZALOŽENIE, POSLANIE, ČINNOSŤ A CIELE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Snaha o riešenie nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľov Prievidze priviedla v roku 2003
odborných pracovníkov exekutívy mesta k iniciovaniu založenia neziskovej organizácie
zameranej na poskytovanie sociálnych služieb.
Tento zámer vyústil 28. 10. 2003 k schváleniu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 384/2003,
ktorým podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby zriadilo mesto neziskovú organizáciu Harmónia (ďalej
organizácia). Následne bola 26. 01. 2004 organizácia zaregistrovaná Krajským úradom
v Trenčíne. Od tohto roku začala plniť svoje poslanie poskytovaním sociálnych služieb
v Zariadení núdzového bývania a od roku 2006 v Útulku. V oboch sociálnych zariadeniach
sa poskytujú celoročné pobytové sociálne služby určené pre obyvateľov 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.
Zariadenie núdzového bývania (ďalej Znb) je zriadené v obytnom objekte na ul. Ľudovíta
Štúra č. 12 v Prievidzi. V tomto zariadení poskytuje organizácia sociálne služby 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
prevádzkovateľ zariadenia vytvára 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 2010 v ňom
bolo ubytovaných
celkom 9 rodičov a 10 nezaopatrených detí. Výška úhrady za
poskytované sociálne služby bola 1,99 € na deň a dospelú osobu.
Útulok so sídlom na Košovskej ceste č. 15 v Prievidzi poskytoval v hodnotenom období
podľa § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
sociálne služby dospelým obyvateľom v rozsahu: prístrešie, zaopatrenie, poradenstvo,
sociálna prevencia a stravovanie vo forme jedného teplého jedla denne za úhradu (polievka).
Toto zariadenie má kapacitu 20 lôžok - 15 lôžok pre mužov a 5 pre ženy. V priebehu roku
2010 bola v Útulku poskytnutá pomoc 51 osobám, z toho 10 ženám. Každý klient
využívajúci služby zariadenia bol zmluvne zaviazaný platením úhrady za poskytované
sociálne služby v sume 0,66 € na deň.
V zimnom období si teplotné pomery vyžiadali dočasné rozšírenie kapacity útulku na 30
osôb.
V roku 2010 boli obe pobytové zariadenia kapacitne plne vyťažené a dopyt prevyšoval
ponuku.
Snahou pracovníkov organizácie pri
poskytovaní sociálnych služieb nie je len
zabezpečovanie prevádzky a vykonávanie činností vymedzených legislatívou. Cieľom
organizácie je okrem iného postupné začlenenie obyvateľov oboch zariadení do bežného
života. Pretože ubytovaní sú väčšinou obyvatelia s nízkym právnym vedomím, slabou
orientáciou vo verejnom živote, ale i nedostatočnou sebadisciplínou, poskytovala im
organizácia i v roku 2010 poradenstvo orientované na riešenie zásadných problémov ich
existencie
(kontakty s úradmi, inštitúciami a zdravotníckymi zariadeniami, pomoc pri
hľadaní zamestnania, trvalého bývania, umiestnenia do ďalších zariadení sociálnych
služieb a pod). Za týmto účelom organizácia úzko spolupracovala s odborom starostlivosti
o občana Mestského úradu v Prievidzi a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi.
Ďalším cieľom organizácie bolo a aj zostane vybudovanie trvalých pracovných návykov
klientov a dosahovanie ich aktívneho podielu na hospodárnej prevádzke zariadení
a čistom životnom prostredí. Preto organizácia aj v roku 2010 zapájala klientov do

drobných úprav a opráv ubytovacích objektov a organizovala s nimi čistenie priľahlých
pozemkov i interiéru oboch pobytových zariadení.
Rodiny s nezaopatrenými deťmi
ubytované v Znb boli zapojené do nenáročnej výsadby okrasných rastlín a zeleniny pre
vlastnú spotrebu v záhrade, ktorá je súčasťou areálu. Pre tieto zabezpečila organizácia v
roku 2010 už po tretíkrát týždenný letný rekreačný pobyt na chate Mraznica v mestskej
časti Veľká Lehôtka.
Do života organizácie a ubytovaných 15. augusta 2010 negatívne zasiahla veľká povodeň.
Spôsobila škody nielen na majetku mesta a organizácie, ale aj klientov. Odhadnutá výška
škôd na majetku mesta i organizácie dosiahla sumu 3 500,00 €. Aj napriek vykonaniu
všetkých administratívnych úkonov požadovaných vládou SR na odškodnenie organizácia
finančné prostriedky na zmiernenie dôsledkov povodne nedostala.

HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE
Organizácia v hodnotenom období hospodárila s finančnými prostriedkami určenými na
prevádzku poskytnutými z Trenčianskeho samosprávneho kraja, s dotáciami z rozpočtu
mesta Prievidza a z iných zdrojov, ktorými sú platby od klientov a peňažné dary (2 % z daní
fyzických a právnických osôb).
Rozpočet organizácie obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa na príslušný
kalendárny rok v zmysle štatútu organizácie zostavil a schválil správnou radou.
Nezisková organizácia účtuje 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.
2010.
Na základe uznesenia vlády SR č. 203 z 24. 03. 2010 k návrhu na poukázanie prostriedkov
obciam pre zariadenia sociálnych služieb zriadených alebo založených obcou po 01. 07.
2002 bola mestu Prievidza v roku 2010 poskytnutá účelová dotácia na financovanie bežných
výdavkov zariadení sociálnych služieb. Na prevádzku Útulku organizácia takto získala
finančné prostriedky vo výške 39 638,13 € a na prevádzku Znb vo výške 19 216,08 €.
Z týchto prostriedkov organizácia vrátila do štátneho rozpočtu príjmy z úhrad za služby
poskytované klientom vo výške 7 710,34 € (Útulok) a 2 436,43 € (Znb).
Po výzve vrátila organizácia Trenčianskemu samosprávnemu kraju finančné prostriedky
vo výške 10 206,00 €, poskytnuté v zmysle zmlúv č. 2010/0112 a 2010/0113 o úhrade
ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanie sociálnych služieb.
Príjmy a výdavky v hodnotenom období sú porovnateľné s ukazovateľmi roku 2009 a plnenie
rozpočtu organizácie v roku 2010 bolo vyrovnané.
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ORGANIZÁCIE
Počiatočný stav k 01. 01. 2010
Pokladňa
Počiatočný stav - účty: 9015966001/5600 9015963003/5600 9015967004/5600 Zostatok celkom
Zostatok - sociálny fond

585,85 €
0,03 €
2 079,68 €
0,44 €
2 666,00 €
4,48 €

Výdavky celkom - od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010
Energie - Útulok
Energie – Znb
Poštové a telekomunikačné služby
Nájomné
Spotrebný materiál, vybavenie priestorov
Práčka - Znb, Útulok
Opravy - Znb - sanita
Drobné opravy, opravy po povodni
Registrácia 2% z podielu zaplatenej dane
Poistné
Polievky - Útulok
Matrace - Útulok
Mzdy
Odvody poistného do fondov
Stravné lístky
Projektová dokumentácia
Bankové poplatky
Údržba záhrady, vybavenie
Vianoce - Znb
Daň z úrokov
Komunálny odpad
Odvoz odpadu, prevoz nábytku
Maľovanie - Útulok, Znb
Výdavky celkom

7 756,41 €
7 170,01 €
709,15 €
10,00 €
2 053,51 €
583,99 €
785,82 €
735,48 €
51,09 €
99,58 €
3 855,51 €
429,00 €
14 734,55 €
9 213,99 €
1 367,26 €
2 250,00 €
278,52 €
333,39 €
268,33 €
1,12 €
129,90 €
208,25 €
1 753,32 €
54 778,18 €

Príjmy - od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010
Dotácia - Mesto Prievidza
2% z podielu zaplatenej dane
Dar - Slovenské elektrárne
Doplatok stravné lístky
Platby klientov
Úroky
Príjmy celkom
Rozdiel príjmov a výdavkov

47 307,57 €
2 317,30 €
2 000,00 €
609,96 €
7 961,47 €
6,58 €
60 202,88 €
5 424,82 €

Zostatky k 31. 12. 2010
Zostatok - pokladňa :
Zostatok - účty : 9015966001/5600 9015963003/5600 9015967004/5600 Zostatok celkom

531,13 €
0,67 €
7 562,75 €
0,63 €
8 095,18 €

ÚTULOK

- výdavky v roku 2010

Energie
Nájom
Poštovné a telekomunikačné služby
Spotrebný materiál
Maľovanie
Bežné opravy, opravy po povodni
Práčka
Polievky
Matrace
Mzdy
Odvody do poistných fondov
Stravné lístky
Výdavky celkom

7 756,41 €
10,00 €
384,40 €
1 194,80 €
1 232,45 €
735,48 €
266,00 €
3 855,51 €
429,00 €
10 510,67 €
6 478,38 €
1 367,26 €
34 220,36 €

ÚTULOK - príjmy v roku 2010
Dotácia - Mesto Prievidza
Platby - klienti
Doplatok - stravné lístky
Príjmy celkom

29 928,00 €
4 260,96 €
609,96 €
34 798,92 €

ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA - výdavky v roku 2010
Energie
Poštovné a telekomunikačné služby
Spotrebný materiál
Práčka
Opravy (bojler, sprcha, WC)
Poistné
Projektová dokumentácia
Odvoz odpadu, prevoz nábytku
Komunálny odpad - poplatok
Vianoce, Mikuláš
Mzdy
Odvody
Daň z úrokov
Maľovanie
Registrácia 2% zo zaplatenej dane
Bankové poplatky
Údržba záhrady, vybavenie
Výdavky celkom

7170,01 €
324,75 €
858,71 €
317,99 €
785,82 €
99,58 €
2 250,00 €
208,25 €
129,90 €
268,33 €
4 223,88 €
2 735,61 €
1,12 €
520,87 €
51,09 €
278,52 €
333,39 €
20 557,82 €

ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA - príjmy v roku 2010
Dotácia - Mesto Prievidza
Dar - Slovenské elektrárne
2% zo zaplatenej dane
Platby - klienti
Úroky
Príjmy celkom

17 379,57 €
2 000,00 €
2 317,30 €
3 700,51 €
6,58 €
25 403,96 €

Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie
MAJETOK

rok 2010

rok 2009

Dlhodobý hmotný majetok
Finančné prostriedky
Bankové účty

2 250,00 €
531,13 €
7 564,05 €

590,33 €
2 080,15 €

Majetok celkom

10 345,18 €

2 670,48 €

ZÁVÄZKY

rok 2010

Záväzky
z toho: sociálny fond
Záväzky celkom
Rozdiel majetku a záväzkov

129,36 €
0
129,36 €
10 215,82 €

rok 2009
324,39 €
4,48 €
324,39 €
2 346,09 €

POĎAKOVANIE
Bez podpory – finančnej, materiálnej, metodickej, ale i morálnej, by nezisková organizácia
Harmónia nemohla pomáhať.
S týmto vedomím a vierou
o zachovaní
priazne
i v budúcnosti ďakuje:
Mestu Prievidza, Slovenským elektrárňam Zemianske Kostoľany, OZ Človek v ohrození,
Mestu a Mestskému úradu Veľký Meder, pánovi Sýkorovi st., pánovi Sýkorovi ml., všetkým
darcom 2 % zo zaplatených daní, pani P. Boháčovej a mnohým ďalším obyvateľom mesta
Prievidza, ktorí poskytli organizácii materiálnu pomoc v podobe oblečenia, obuvi, hračiek a
bytového zariadenia.

