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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

 

Obchodné meno: Smižianské služby s.r.o. 

Sídlo spoločnosti. Námestie M. Pajdušáka, 053 11 Smižany 

05311 Smižany 

 

Deň zápisu (obchodný register): 25.4.2019 

Deň registrácie (RSP): 1.6.2019 

 

IČO:52355187 

IČ DPH: SK 2120991950 

 

Výška vkladu (Obec Smižany): 10 000,00 Eur 

 

Smižianské služby s.r.o. je kapitálová spoločnosť založená spoločenskou listinou zo 

dňa 25.4.2019 podľa § 105 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. 

v znení neskorších predpisov. 

 

2. Vedenie spoločnosti: 

Mgr. Miroslava Szitová, PhD. – konateľka spoločnosti 

Martin Badzík – technický riaditeľ 

 

3. Majetková účasť 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, 

ktorým je Obec Smižany, vo výške 10 000,00 Eur. 

 

4.  Štatutárne orgány spoločnosti 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.2.2019 schválilo uznesením č. 

24/3/2019 zriadenie Obecného podniku ako spoločnosti s ručením obmedzeným so 

zápisom do registra sociálnych podnikov. 

 

Valné zhormaždenie  

Valné zhromaždenie  je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene 

spoločnosti alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Obec Smižany, ako 

100% spoločník, vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne 

prostredníctvom štatutárneho zástupcu obce. 

V prípade o b c h o d n e j s p o l o č n o s t i obce Smižany, ak je jediným 

spoločníkom obec Smižany je takým predpisom zákon SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení, podľa ktorého je obec právnickou osobou, ktorá za podmienok 

ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

príjmami. Štatutárnym orgánom obce je podľa § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení 

starosta obce. 

V prípade obcí, ktoré založili ako jediný spoločník spoločnosť s ručením 

obmedzeným, v y k o n á v a p ô s o b n o s ť valného zhromaždenia zásadne starosta 

obce.  

 



 

Konateľ  

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti 

samostatne, a to tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu 

spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ vykonáva svoju funkciu bezodplatne. 

 

5. Predmet činnosti (prevažne vykonávané činnosti) 

 nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami 

s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla  

   

 prípravné práce k realizácii stavby     

 uskutočňovanie stavieb a ich zmien     

 dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov 

 čistiace a upratovacie služby  

   

 

6. Komentár k výsledkom činnosti 

 

Spoločnosť Smižianské služby s.r.o. v roku 2019 dosiahla niekoľko výsledkov. 

Začali sme s kompletnou výmenou káblov a rozvodnej skrine v školskej jedálni ZŠ 

Komenského v Smižanoch (08/2019). Nasledovalo maľovanie školskej jedálne pri ZŠ 

Komenského v Smižanoch 08/2019; rekonštrukcia tribúny na futbalovom ihrisku – 

izolácia budovy 08/2019; servis elektr. vedenia (osvetlenia) MŠ Ružová, MŠ Zelená 

09/2019; oprava cesty medzi Kejdou a mostom v romskej osade - cesta bola vysypaná 

sfrézovaným asfaltom a zhutnená valcom 09/2019; výkopové práce bagrom, podľa 

vytýčenia OcÚ ; nájdenie poruchy vodovodu na Čingove 11/2019; robili sa  priestory 

pre obecnú políciu, stavebné práce a interierové vybavenie 11/2019; Multifunkčné 

ihrisko - prípravné práce na ľadovú plochu: výkop technologického kanála, vyliatie 

betónovej vrstvy, zašalovanie bokov rozvodového kanála, zašalovanie bokov ľadovej 

plochy, vyrovnanie nerovností plochy pieskom 11/2019; nájdenie poruchy vodovodu 

na Čingove. 11/2019; vybudovanie NN prípojky pre multifunkčné ihrisko 12/2019; 

oprava stúpačky v osade pri bytovkách 12/2019, úprava priestorov domček – pre 

obecnú firmu a pre pomocnú prevádzku OcÚ 12/2019; výstavba prístrešku pre rolbu 

pri multifunkčnom ihrisku 12/2019. 

 

Spoločnosť Smižianské služby s.r.o. v roku 2019 dosahovala pozitívny sociálny vplyv, 

meraním percenta zamestnaných znevýhodnených osôb čo tvorilo 75% z celkového 

počtu zamestnancov. 

 

Poradný výbor sociálneho podniku Smižianské služby, s.r.o., tvorí: vedúci 

organizácie, prednosta obce a zdravotne znevýhodnený zamestnanec spoločnosti. 

Poradný výbor sa schádza spravidla každý týždeň. Na zasadnutí sa prerokováva ďalší 

rozvoj podniku, príprava a napredovanie v oblasti činnosti a aktuálne stavebné práce a 

pokrok v ich realizácii.  

 



7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti a ekonomické ukazovatele 

 

 Výnosy spoločnosti :                  124 751,01 Eur 

 Z toho z predaja služieb:                       106 412,07 Eur 

 Z toho ostatné výnosy z hosp. činnosti:  18 338,94 Eur 

 

 Náklady spoločnosti:                    90 534,79 Eur  

Z toho spotreba materiálu                        27 127,02 Eur 

Z toho spotreba ostat. nesklad. dodávok       273,93 Eur 

Z toho opravy a udržiavanie                          258,14 Eur 

Z toho ostatné služby                                12 367,56 Eur 

Z toho mzdové náklady                            33 571,29 Eur 

Z toho zákonné soc poistenie                    11 202,69 Eur 

Z toho zákonné soc. náklady                       1 682,79 Eur  

Z toho daň z mot vozidiel                                39,90 Eur                 

Z toho ostat. náklady na hospod činnosť           0,08 Eur 

Z toho odpisy dhodob majetku                   3 873,70 Eur  

Z toho ostat fin náklady                                 137,69 Eur 

 

 Počet zamestnancov k 31.12.2019: 8 osôb. 

 

8. Prehľad zamestnancov 

 

Technický riaditeľ (1) 

Ekonomická riaditeľka, účtovníčka, mzdárka (1) 

Robotníci (5) 

Upratovačka (1) 

 

Počet zamestnancov bol v roku 2019 stabilný.  Spoločnosť Smižianské služby s.r.o. v 

roku 2019 využívala dotáciu z úradu práce podľa § 53 G zákona č. 5/2004 Z.z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

9. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Náš sociálny podnik za prvý polrok svojej existencie vykonával svoju činnosť 

v súlade s myšlienkou jeho zriadenia a to vykonávať služby pre obec a jej občanov 

v súlade s predmetom svojej činnosti a so zámerom zamestnávať znevýhodnených 

občanov hlavne z obce Smižany. V nasledujúcom období budeme pracovať naďalej  

pre obec ako údržbár a staviteľ drobných stavieb, budeme vykonávať aj rekonštrukcie 

stavieb. V oblasti životného prostredia máme v pláne čistenie zádržných 

hrádzok, kanálov a potoka Brusník.  Chceme sa v obci podieľať aj na rozširovaní 

infraštruktúry - hlavne a chodníkov pre obec. 

 

 

 


