
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 adresa:               Námestie slobody  č. 14,    971 01 Prievidza 
℡                                  046/ 5479121, 0908-731739 
                                       olga.durcenk ova@prievidza.sk 
Bankové spojenie:          Prima banka 
Číslo účtu:                      9015963003/ 5600 

 
      Harmónia, n. o. je verejným poskytovate ľom  sociálnych služieb v zmysle zákona  
      NR SR  č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 
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 – 2 pracovníci – Katarína Vráblová 
                                                                                     -  Martin Čmiko 
       -  dohoda  o pracovnej činnosti  -  2 pracovníci     - Mgr. Oľga Ďurčenková 
                                                                                      - Mgr. Jaroslava Žigová 
       -  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“),  ako jedna z organizácií založených mestom Prievidza, 
plní svoje poslanie  v oblasti všeobecne prospešných služieb  od januára 2004. Prevádzkuje   
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  podľa zákona č. 
448/2008 Z. z. osobám v nepriaznivej sociálnej situácii.  Oba objekty sú vo vlastníctve mesta 
Prievidza. 
 
V Zariadení núdzového bývania   (ďalej „Znb“)  bola  v roku 2013 poskytovaná starostlivosť 
rodičom a ich nezaopatreným deťom  podľa § 29 zákona  o sociálnych službách  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 2013 v ňom  bolo  ubytovaných   celkom 24 osôb (8 rodičov a 16 
nezaopatrených detí), čo je o 7 viac ako v roku 2012. Priemerná ročná využiteľnosť  
zariadenia bola 15,66 osoby.  V porovnaní s rokom 2012 využilo služby v tomto zariadení o 7 
osôb viac.  
V  roku 2013 nemohla organizácia z kapacitných dôvodov  vyhovieť 4 rodinám, ktoré podali   
požiadali o  poskytovanie sociálnych služieb. 
 
Útulok   so sídlom na  Košovskej ceste č. 15 a 17/2  v Prievidzi poskytoval  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, 
údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.  Zariadenie má kapacitu  25 lôžok  -  20 lôžok 
pre mužov a 5 pre ženy.  V priebehu roku 2013  bola v Útulku  poskytnutá pomoc 32 osobám 
(rovnako ako v roku 2012), z toho 12 ženám a 8 osobám v dôchodkovom veku. Priemerná 
ročná vyťaženosť zariadenia bola 22,42 osoby.  V zimnom období vzhľadom na priaznivé 
poveternostné podmienky a prevádzku nízkoprahového centra Charity sv. Vincenta  nebolo 
potrebné rozšíriť kapacitu útulku. 
 
Výšku platieb za  poskytované sociálne služby v oboch zariadeniach upravuje VZN  mesta 
Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb a podmienky pobytu v oboch 
zariadeniach prevádzkový a ubytovací poriadok. 
 
 
Aktivity  organizácie 
 
Okrem poskytovania služieb vymedzených zákonom o sociálnych službách bolo pre   
organizáciu dôležité vytvorenie materiálnych a finančných podmienok na vybudovanie 
rekreačnej zóny a detského ihriska v roku 2014. Z tohto dôvodu požiadala  mesto ako 
vlastníka o prenájom pozemku za objektmi oboch ubytovacích zariadení a mesto žiadosti 
vyhovelo. Už v závere roka začala organizácia s čistením prenajatého pozemku, pričom  
práce dobrovoľne vykonali klienti  oboch zariadení, aj v rámci programu verejnoprospešných 
prác.  
 
Ďalšou z dôležitých  aktivít organizácie bolo  získavanie  finančných prostriedkov 
z mimorozpočtových zdrojov. Po spracovaní a predložení projektu získala organizácia 
koncom septembra 2013  v rámci darcovského programu  „Energia pre krajinu“ Slovenských 
elektrární a. s. (ďalej SE) finančnú podporu na vybudovanie detského ihriska pre deti. 
Prevádzkou ihriska a rekreačnej zóny pre dospelých klientov sa  vytvoria kvalitnejšie 
podmienky  na realizáciu záujmových aktivít  a pracovnej terapie prijímateľov služieb, ktorými 



poskytovateľov zaväzuje platná legislatíva, a ktoré doteraz vzhľadom na nedostatočné 
priestorové možnosti neboli zabezpečované na požadovanej úrovni. 
 
Organizácia sa od novembra 2013 zapojila do projektu Európskeho sociálneho fondu 
sprostredkovaného  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi zameraného na 
vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Projekt sa realizoval 6 
mesiacov. Vykonávaním dobrovoľníckej činnosti orientovanej na  finančné prostriedky 
získala organizácia v decembri 2013 z mimorozpočtových zdrojov  350,00 eur, účelovo 
viazaných na spoločné vianočné aktivity. O ďalších  finančných daroch,  na získanie ktorých 
zameriaval dobrovoľník svoju hlavnú činnosť, bude organizácia informovať v správe za rok 
2014.  Nad rámec svojej zmluvne dohodnutej činnosti  vykonával dobrovoľný pracovník i 
ďalšie činnosti – administratíva, pomoc klientom pri vybavovaní úradných záležitostí  a 
aktivity s deťmi ubytovaných matiek (hlavne príprava na vyučovanie).  
 
Organizácia v roku 2013 vybudovala prístrešok nad vstup do objektu útulku, v ktorom  
zabezpečuje i prevádzku odevnej banky.  V závere roka 2013 začala za pomoci matiek 
ubytovaných v Znb budovať odevnú banku pre ženy a deti, so zámerom poskytovať 
oblečenie a obuv i ostatným sociálne znevýhodneným obyvateľom mesta.  
 
Zámery na  rok 2014 
 
V oblasti základných služieb vymedzených  legislatívou sa pracovníci zamerajú hlavne na 
pravidelné organizovanie pracovnej terapie ako novej sociálnej služby, ďalej využívanie 
dobrovoľníckej služby v prospech detských klientov, získavanie ďalších  mimorozpočtových 
finančných prostriedkov a sprevádzkovanie rekreačnej zóny a detského ihriska. 
Dlhodobejším zámerom je vybudovanie bezbariérového prístupu do objektu útulku, 
vybudovanie pracovného priestoru – dielne na účely pracovnej terapie a rozšírenie kapacity 
Znb o 6 miest.                                                                                                                                                                                                                                                     
 
HOSPODÁRENIE  ORGANIZÁCIE 
 
Organizácia  v roku 2013 hospodárila s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho 
rozpočtu  a z iných zdrojov, ktorými boli platby od klientov a  peňažné   dary (2 % z daní 
fyzických a právnických osôb). Výška dotácie zo štátneho rozpočtu na jedného prijímateľa 
sociálnej služby bola na úrovni roku 2012. 
 
Nezisková organizácia účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva v súlade so zákonom 
o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. 
 
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 26 330,93 €  a na prevádzku Znb vo výške 22 808,42 €.    
 
Výdavky v hodnotenom období oproti roku 2012 stúpli na mzdách, odvodoch a stravných 
lístkoch o 11 796,58 €, pretože organizácia  prijala  od februára zamestnanca na plný 
úväzok. Nižšie výdavky zaznamenala organizácia na opravách  a výdavkoch  na vnútorné 
vybavenie objektu  -  oproti roku 2012 boli nižšie o 18 601,99 €. Ostatné príjmy a výdavky sú 
s predchádzajúcim rokom porovnateľné. Výsledkom hospodárenia organizácie je zisk 998,75 
€, ktorý predstavuje časť účelovej dotácie od Slovenských elektrární, a. s. Dotácia  je určená 
na úpravu pozemku  za objektom Zariadenia núdzového bývania a vybudovanie  detského  
ihriska a  v zmysle zmluvy má byť  zúčtovaná v roku 2014. 



 
Organizácia podľa zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu vrátila za neobsadené 
miesta: 
 -  v útulku -  3840,00 eur (január, február, máj, júl – 3 neobsadené miesta,  apríl, jún, august,   
    október – 2 neobsadené miesta a september, november a december – 4 neobsadené  
    miesta), 
-   v Znb -  1650,00 eur  (február - 1 miesto, august – 5 miest,  september - 4 miesta).  
 
 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ORGANIZÁCIE 
 
Počiatočný stav k  01.  01. 2013 
 
Zostatok                     pokladňa :                                            328,46 € 
Zostatok                     účty :9015963003/5600                  12 840,79 € 
Zostatok  celkom                                                             13 169,25 € 

Výdavky  celkom  - od  01. 01. 2013 do 31. 12. 2013  
Energie – Útulok – Košovská cesta 15    8 043,05 € 
Energie – Útulok – Košovská cesta 17/2    3107,40  € 
Energie - Znb  10 455,61 € 
Nájomné       201,03 € 
Poštovné a telekomunikačné služby       345,84 € 
Útulok – admin.-tech. yybavenie     1 237,61 € 
Útulok – opravy  (vstup, maľovanie, PC, kosačka)    1 402,90 € 
Záhrada -  Znb       233,63 € 
Spotrebný materiál (čistiace, kanc. potreby)    1 512,05 € 
Audit, zverejnenie v obch. vestník       370,00 € 
Poistné, poplatok notár, členské v  APSS SR       316,08 € 
Útulok - posteľná bielizeň        799,85 € 
Vybavenie priestorov (bytové zariadenie)    1 348,76 € 
Mzdy  15 831,51 € 
Odvody poistného do fondov  10 811,16 € 
Stravné lístky    1 765,76 € 
Bankové poplatky         87,76 € 
Deti Znb tábor, hry       192,21 € 
Vianoce, Mikuláš  – Znb, Útulok       597,96 € 
Daň z úrokov           0,61 € 
Dovoz vybavenia        20,00 € 
Výdavky celkom  58 680,78 € 
 

Príjmy   -  od  01.  01. 2013 do 31. 12. 2013 
Dotácia  - MPSVaR SR 49 139,35 € 
2% z podielu zaplatenej dane   1 197,14 € 

Platby  - klienti   7 230,68 € 
Doplatok  - stravné lístky      608,85 € 
Dotácia  - SE   1 500,00 € 
Úroky          3,51 € 
Príjmy celkom  59 679,53 € 



Rozdiel príjmov a výdavkov       998,75 €  
 
 
Zostatky k  31. 12. 2013 
Zostatok            pokladňa :                                             13,51 € 
Zostatok            účty : 9015963003/5600                14 154,49 € 
Zostatok  celkom                                                   14 168,00 € 

 

ÚTULOK    -  výdavky v roku  2013 
Energie (košovská cesta č. 15 a 17/2)  11 150,45 € 
Nájom         99,98 € 
Poštovné a telekomunikačné služby       338,99 € 
Spotrebný materiál (čistiace, kanc. potreby)    1 263,71 € 
Audit, zverejnenie obch. vestník, notár       423,80 € 
Opravy  (vstup, maľovanie, kosačka)    1 402,90 € 
Technické vybavenie    1 237,61 € 
Daň z úrokov           0,61 € 
Posteľná bielizeň         799,85 € 
Mzdy     8 137,67 € 
Odvody do poistných fondov     5 526,20 € 
Vianoce -  večera        213,97 € 
Stravné lístky pre zamestnancov     1 315,76 € 
Bankové poplatky          87,76 € 
Výdavky celkom    31 999,26 € 
 
ÚTULOK   -   príjmy v roku  2013 
Dotácia  - MPSVaR SR   26 330,93 € 
Platby  - klienti     3 645,68 € 
Doplatok  - stravné lístky        321,30 € 
2% z podielu zaplatenej dane     1 197,14 € 
Úroky            3,51 € 
Príjmy celkom    31 498,56 € 
 
 
 
ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA   -  výdavky v roku 20 13 
Energie  10 455,61 € 
Poštovné a telekomunikačné služby           6,85 € 
Vybavenie priestorov     1 348,76 € 
Štandardná údržba, dovoz vybavenia       253,63 € 
Spotrebný materiál (čistiace, kanc. potreby)       248,34 € 
Poistné, poplatok notár, členské APSS SR       262,28 € 
Stravné lístky       450,00 € 
Vianoce – strava, darčeky, hračky         576,20 € 
Mzdy    7 693,84 € 
Odvody    5 284,96 € 
Nájomné       101,05 € 



Výdavky celkom   26 681,52 € 
 
 
ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA  -  príjmy v roku 2013  
Dotácia  - MPSVaR SR   22 808,42 € 
Dotácia SE     1 500,00 € 
Platby  - klienti     3 585,00 € 
Doplatok  - stravné lístky        287,55 € 
Príjmy celkom    28 180,97 € 
 
 
Stav a pohyb majetku a záväzkov  organizácie  
MAJETOK     rok 2013    rok 2012 

   

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

Finančné prostriedky         13,51 €       328,46 € 

Bankové účty  14 154,49 €  12 840,79 € 

Majetok celkom   16 418,00 €  15 419,25 € 

 
 
ZÁVÄZKY     rok 2013     rok 2012 

   
Záväzky        22,64 €        27,16 € 
z toho: sociálny fond          0            0 
Záväzky celkom         22,64 €        27,16 € 
Rozdiel majetku a záväzkov  16 395,36 € 15 392,09 € 
 
 
Audítorská spoločnosť Bilanc Audít Slovakia, s. r. o. vydala 7. marca 2014 po previerke 
ročnej účtovnej závierky správu s konštatovaním, že účtovná závierka poskytuje pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie a výsledky jej hospodárenia v roku 
2013 v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 
Správna rada prerokovala a schválila  výročnú správu organizácie za rok 2013 na svojom 
zasadnutí konanom 10. 02. 014. 
 
 
Harmónia, n. o. ďakuje za pomoc a podporu  poskytnutú v roku 2013: 
-  mestu Prievidza, 
-  Správe majetku mesta Prievidza, s. r. o., 
-  Slovenským elektrárňam, a. s.,  
-  ILJIN Slovakia, s. r. o.,  
-  Orange, s. r. o., 
-  fyzickým osobám - darovateľom 2 % z daní  a  obyvateľom mesta  Prievidza za   
        materiálne dary.  
                                                      
 
 
 
 

             



Dôvodová správa 
 

 
Nezisková organizácia  predkladá výročnú správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia za 
rok 2013 v zmysle § 19  Štatútu neziskovej organizácie HARMÓNIA, n. o.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 
 
 

Mestská rada   -  17. 06. 2014  uzn. č. .................... 
 
berie na vedomie  
 
Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o. za rok 2013 
 
 
 
Mestské zastupite ľstvo  -  24. 06. 2014 uzn. č. .................... 
 
berie na vedomie 
 
Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o. za rok 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


