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IDENJTIFIKACIA SPOL,QČNOSTI 

Názov organizácie: 

Zápis vOR: 

Adresa sídla: 

IČO: 

DiČ 

Kontakt: 

Forma hospodárenia: 

Sociálny podnik obce Slavošovce, s.r.o., 
registrovaný sociálny podnik 

Okresného súdu Košice 1., Oddiel: S.r.o, 
Vložka číslo: 46301N zo dňa 08.05.2019 

049 36 Slavošovce 113 

52374076 

2121020385 

+421911805416 

nezisková organizácia 

\lEDENIE SPOL,OČNOSTI 

Spoločník 

IČO: 

Adresa: 

V zastúpení: 

Štatutárny orgán: 

Obec Slavošovce 

OO 328 847 

049 36 Slavošovce 113 

Ing. Štefan Bašták, starosta obce 

Erika Potomczyková 
konateľ 

1. ŠTATÚT RE61STRO\fANÉHO SOCIAL~EHO 
PODNIKU 
Sociálnemu podniku obce Slavošovce, s.r.o., bol priznaný Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podl'a § 7 ods. 4 zákona Č. 112/2018 
Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku: 
INTEGRAČNÝ PODNIK, dňa 11. júla 2019. 
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~t HLA "NÁ ČINNOSŤ 
Hlavným ciel'om sociálneho podniku je v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) 
zákona Č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon Č. 
112/2018 Z. z.") dosahovanie meratel'ného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti 
poskytovania služieb. Pozitívny sociálny vplyv integračného podniku sa prejavuje 
podporou zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a 
zraniteľných osôb. 

Ciel'om sociálneho podnikania, ktorého predmetom je výroba, dodávanie, 
poskytovanie a distribuovanie tovarov a služieb je to, aby zamestnanci získali 
zručnosti v remeselných povolaniach, aby rozvíjali svoje osobnostné predpoklady 
a zžili sa s poznaním zamestnania, aby chápali dodržiavanie pravidiel. Sociálny 
podnik bude riešiť nezamestnanosť a skvalitňovanie služieb pre obyvatel'ov obce 
a širšieho regiónu. Bude vytvárať služby, ktoré budú prospešné pre obec ako aj širší 
región, ktoré sa neposkytujú a je po nich dostatočný dopyt, informovať, motivovať 
a poskytovať informácie o sociálnom podnikaní iným potenciálnym záujemcom 
z okolia a širšieho regiónu o význame sociálneho podniku. 

3. PREDMET PODNIKANIA 
Predmetom podnikania je poskytovanie služieb služieb v pol'nohospodárstve 
a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, 
prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom 
hnutel'ných vecí, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou 
hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, sprostredkovatel'ská činnosť 
v oblasti obchodu, služieb, výroby, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako 
nebezpečným odpadom, organizovanie športových, kultúrnych a iných 
spoločenských podujatí, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu 
vol'ných živností. 

Našou motiváciou pre vytvorenie sociálneho podniku je vysoká nezamestnanosť 
a vysoká prestárlosť v našej obci. Našimi aktivitami chceme pomôcť našim 
obyvatel'om, ako aj obyvatel'om okolitých obcí. Chceme pomôcť rozvoju obce. 
Jeho služby ocenia aj okolité podnikatel'ské subjekty, ktoré nedisponujú vlastnými 
údržbárskymi kapacitami. Maximálna zapojenosť do investičných akcií obce 
Slavošovce, komunitné centrum, centrálny zberný dvor, obecná kompostáreň, dlažby 
a opravy chodníkov a miestnych komunikácií, kosenie verejných priestranstiev a 
využitie servisných poukážok pre potreby obyvateľov Slavošoviec (kosenie, drobné 
stavebné práce). Sociálny podnik má záujem vytvoriť skupinu stavebných robotníkov, 
ktorí by pracovali aj v subdodávke stavebných firiem v okrese, napr. na zatepl'ovaní 
bytových domov, dlažbe chodníkov, výkopové práce. 
Obec Slavošovce bude využívať inštitút sociálneho verejného obstarávania. 
Manažment a zákazky budú v kompetencii starostu obce a poradného výboru 
Sociálneho podniku obce Slavošovce, a. s. v počte 3 členov zložených z dvoch 
členov z obecného zastupiteľstva a jedného zamestnanca Sociálneho podniku. 

3 



4" ROZ"OJ PODNIKANIA 
Podali sme žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku vo výške 66 000 eur so 
spoluúčasťou 6 600 eur. 
Finančné prostriedky nám budú slúžiť ako investícia do rozvoja podniku na 
zabezpečenie prevádzky a technického vybavenia. 

Z príspevku sa plánuje zakúpiť nasledovné vybavenie: 
a) Úžitkové vozidlo do 3,5 t - bude slúžiť na zabezpečenie činnosti podniku, dovoz 
materiálu a na služby poskytované potencionálnym zákazníkom 
b) Interiérové vybavenie a počítač vrátane softwaru 
c) Pracovné nástroje a materiál - kosačky, pracovné oblečenie a ochranné pomôcky, 
zbíjacie kladivo, kompresor, vibračná žaba, malý vibračný valec, zvárací agregát 
s príslušenstvom, rezačka asfaltu. 
--------------~-~-~~-~-- --~-~--~~--~-,-----~--------------~----------------

Typ výdavku Oprávnené výdavky v roku N 

.. ""--",-_.-'"~-.----_ .... _-."--,-._--_._- .. ---"- '"--"-,-" .. _-_ ... _-_.-._----- -- .--,------_.-------.-------,-------, ---------------,,-.. --,,----------_.----- - -----"--------,-.--- -- .--..... --
sax - Spotrebované nákupy 11500 € 
S1X - Služby 2700 € 

5. ROZ"OJ ZkMESTNANOSTI 

Vznikom podniku chceme znížiť mieru nezamestnanosti v obci, zvýšiť životnú úroveň 
obyvatel'stva a podnietiť u nezamestnaných záujem o získanie nových vedomostí, 
zručností a udržanie pracovných miest pre I'udí s remeselnými zručnosťami, ktorí sa 
nevedia uplatniť na trhu práce. 

Od vzniku podniku sme v roku 2019 zamestnali 5 zamestnancov, 
z toho: 
od 1.9.2019 dvoch znevýhodnených zamestnancov z Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Rožňave na základe: 

NÁZOV PROJEKTU: "CESTA NA TRH PRÁCE 2" - OPATRENIEČ.1 
KÓD PROJEKTU: ITMS 2014 +: 312031Q926 

Uzavretá dohoda č.: 19/43/054/104 zo dňa: 28.8.2019 
od 1.11.2019 troch znevýhodnených zamestnancov z Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Rožňave podl'a § 53g zákona Č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti: 

KÓD PROJEKTU: ITMS 2014+:312031X761 

Uzavretá dohoda č.: 19/43/53G/4 zo dňa: 6.11.2019 
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6. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2019-
ZHODNOTENIE 

Na základe § 4 ods. 2 zákona Č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Sociálny podnik obce 
Slavošovce, s.r.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 

Príprava a zostavenie závierkových prác sa skladá: 
- otvorenie počiatočného súvahového účtu 
- zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok 
- inventarizácia majetku a záväzkov a zaúčtovanie závierkových operácií 
- uzatvorenie účtovných kníh 
- zostavenie účtovných výkazov 

Na základe účtovnej závierky Sociálny podnik obce Slavošovce, s.r.o. zostavil 
Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. Tieto výkazy tvoria závierku v podvojnom 
účtovníctve a sú súčasťou priznania dani z príjmov. 

7/. PREHĽAD HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI 
7.1. Stav bankových účtov a pokladne k 31.12.2019 

Bankový účet Slovenská sporitel'ňa, a.s. 
SK56 0900 0000 005152767617 
Pokladňa - hotovosť 

Celkový stav finančných prostriedkov: 

3372,55 eur 

48,10eur 
3420,65 eur 

Inventúra pokladne bola vykonaná fyzicky. Účtovný a fyzický stav bez rozdielu. 

7.3. Výnosy a náklady 

I Náklady podniku v roku 2019 boli celkom vo výške 
z toho: 

- nájomné 
- poštovné 
služby spolu 

- mzdové náklady 
- sociálne poistenie 
- zdravotné poistenie 

ochranné odevy a prac. pomôcky 
- tvorba sociálne fondu vo výške 0,6% 

náklady na zamestnancov spolu: 

- bankové poplatky 
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11422,96€ 

400,00 eur 
1,95 eur 

401,95 eur 

7915,54 eur 
1 994,58 eur 

760,78 eur 
268,55 eur 

43,09 eur 
10 982,54 eur 

38,47 eur 



Výnosy podniku boli v roku 2019 boli celkom vo výške 
z toho: 

- tržby za služby pre obec (stavebné a výkopové práce) 

- finančný príspevok z ÚPSVaR 19/43/054/104 

finančný príspevok z ÚPSVaR 19/43/53G/4 
celkový príspevok na mzdy z UPSVaR 

Hospodársky výsledok: zisk 

7.4. Súvaha k 31.12.2019 

Aktíva vo výške 

z toho: 

Pokladnica 
Bankové účty 
Odberatelia 
Dotácie z ÚPSVaR 

Pasíva vo výške 

z toho: 

Rezerva na dovolenku 
Záväzky voči zamestnancom 
Záväzky voči SP a ZP 
Ostatné priame dane 
Iné záväzky - ekexúce 
Výnosy budúcich období 
Základné imanie 
Výsledok hospodárenia 
Záväzky zo soc.fondu 

23414.03 € 

48, to€ 
3372,55€ 
1200,00 € 

18793,38 € 

23414,03 € 

810,85 € 
1973,97€ 
1207,26 € 

120,00 € 
98,24 € 

14158,10€ 
5000,00€ 

2,52€ 
43,09€ 

7.5. Pohl'adávky a záväzky k 31.12.2019 

Pohľadávky - neuhradené v dobe splatnosti vo výške 1200,00 € 
Záväzky- O € 

7.6. Rezervy 

11425,48€ 

4216,00 eur 

5 148,40 eur 

2061,08 eur 
7209,48 eur 

2,52 eur 

K 31.12.2019 bola tvorená rezerva na nevyčerpanú dovolenku vo výške 810,85 €. 
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8. PORADNY'WSOR SPOLOČNOSTI 
Poradný výbor spoločnosti bol vymenovaný a zvolený dňa 5.7.2019 na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. 

Navrhnutí boli poslanci OZ pani Lýdia Klobušníková, Ing. Ivan Frák a Zdeňek Karalo, 
bytom Slavošovce 78, ktorí s návrhom súhlasili a prijali ho. Po jednohlasnom 
hlasovaní, boli vymenovaní a zvolení traja členovia poradného výboru pri Sociálnom 
podniku obce Slavošovce, s.r.o. 

1. Lýdia Klobušníková 
2. Ing. Ivan Frák 
3. Zdenek Karalo 

Poradný výbor zasadal pravidelne každé dva mesiace, informoval o činnosti podniku , 
zo zasadnutí sú vyhotovené zápisnice . 

Dátum vypracovania výročnej správy: 3.3.2020 

Vyhot";'" Potom,,,ko,", E,;ka 
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