
 

 

ATAX SERVICE s.r.o., registrovaný sociálny podnik, 

Szabóova 502/18, 991 28 Vinica, IČO: 50 679 201, zapísaný v Obchodnom registri    

Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka: 31149/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Identifikačné údaje spoločnosti 

 

Obchodné meno:     ATAX SERVICE s.r.o. registrovaný sociálny podnik 

Sídlo:                        Szabóova 502,18, 991 28 Vinica 

Adresa prevádzky:  Novohradská 999/22, 990 01 Veľký Krtíš 

Registrácia:             spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri    Okresného súdu Banská 

                                  Bystrica,oddiel:Sro,Vložka:31149/S 

Deň zápisu:              18.01.2017 

IČO:                          50 679 201      

DIČ:                           2120424229 

Výška vkladu:          5 000,00 EUR 

 

 

Spoločnosť ATAX SERVICE s.r.o. registrovaný sociálny podnik je obchodnou 

spoločnosťou založenou  Zakladateľskou listinou zo dňa 28.12.2016  v zmysle ustanovení 

§ 105 – 153 Obchodného zákonníka 

 

2. Vedenie spoločnosti 

Ing. Florian Gyurász – konateľ spoločnosti 

Ing. Eva Samošová -    konateľ spoločnosti 

 

3. Majetková účasť 

Základné imanie spoločnosti je zložené z peňažného vkladu spoločníkov Ing. Floriana 

Gyurásza vo výške 2 500,00 EUR a Ing. Evy Samošovej vo výške 2 500,00 EUR. 

 

4. Štatutárne orgány spoločnosti 

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného 

zhromaždenia je daná najmä ustanoveniami § 125 a nasl. Obchodného zákonníka 

a ďalšími ustanoveniami Obchodného zákonníka, predovšetkým § 113 ods. 5 a 6, § 66, § 

131 ods. 3. 

Do 06.07.2020 bol jediným spoločníkom so 100 % - nou majetkovou účasťou 

a konateľom spoločnosti Ing. Florian Gyurász. Spoločnosť mala obchodný názov: ATAX 

VINICA, s.r.o. 



 

Zloženie orgánov spoločnosti a ich zmeny, ktoré nastali v priebehu roku 2020 

Dňa 07.07.2020 jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Ing. 

Florian Gyurász  

-  rozhodol o rozdelení a prevode obchodného podielu vo výške 50 % na nového 

spoločníka 

   Ing. Evu Samošovú a zároveň o jej  vymenovaní ako ďalšieho konateľa spoločnosti, 

-  rozhodol o zmene obchodného mena na: ATAX SERVICE s.r.o. 

-  rozhodol o zmene predmetu podnikania a to v rozsahu nových predmetov činnosti: 

 
             12. Poskytovanie služieb osobného charakteru 

             13. Prípravné práce k realizácii stavby 
             14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

             15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

             16. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 
             17. Čistiace a upratovacie služby 

 

- rozhodol o zmene a doplnení zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 28.12.2016  ešte aj 

v inom rozsahu ako vyššie uvedené zmeny, v dôsledku ktorých došlo k vytvoreniu nového 

znenia spoločenskej zmluvy v takom rozsahu, že spoločnosť ATAX SERVICE s.r.o. je 

verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho 

sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti: 

 

a) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 

Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov Osvedčenie 

o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku číslo osvedčenia: 217/2020_RSP dňa 

04.09.2020. 

 

Predmet činnosti po vykonaných zmenách 

 
            1. Vedenie účtovníctva 

             2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

             3. Administratívne služby  
             4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

             5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo    

                  iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
              6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

              7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb  

                  spojených s prenájmom 

 8. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov  
                   ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 

 9. Prenájom hnuteľných vecí 

             10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 
             11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

             12. Poskytovanie služieb osobného charakteru 

             13. Prípravné práce k realizácii stavby 
             14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

             15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 



             16. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

             17. Čistiace a upratovacie služby 

 
V súlade s Interným predpisom o zriadení poradného výboru registrovaného sociálneho podniku 

ATAX SERVICE s.r.o. číslo 01/2020 boli dočasne vymenovaní traja  členovia Poradného výboru na 

obdobie od 04.09.2020 do 30.11.2020. Dočasne menovaný Poradný výbor zasadal v dvakrát. Prvé 
voľby do Poradného výboru zabezpečila volebná komisia zložená z 3 členov. Na základe pripravených 

a zrealizovaných  volieb dňa 30.10.2020 boli platným spôsobom zvolení traja členovia  Poradného 

výboru. V zmysle Interného predpisu č. 01/2020 na základe výsledkov volieb boli formou menovacích 

dekrétov vymenovaní traja členovia Poradného výboru registrovaného sociálneho podniku ATAX 
SERVICE s.r.o.  na obdobie 5 rokov so začiatkom výkonu funkcie od 01.12.2020.   

 

 

5.Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu 

 

Spoločnosť ATAX SERVICE s.r.o. registrovaný sociálny podnik dosahovala pozitívny 

sociálny vplyv meraním percenta zamestnávania znevýhodnených osôb, čo v roku 2020 

predstavovalo 100 % v štruktúre: 

 

Do 21.09.2020: 2 znevýhodnené osoby 

Od 22.09.2020: 4 znevýhodnené osoby 

 

6.Prehľad o činnosti v kalendárnom roku 2020 

 

Hlavnú podnikateľskú činnosť spoločnosti tvorilo od jej založenia vedenie účtovníctva, 

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov a administratívne práce.  

Cieľom spoločnosti je v čo najväčšej miere uspokojiť svojich zákazníkov poskytovaním 

kvalitných odborných služieb. Cieľom spoločnosti je  poskytovať klientom komplexné 

účtovnícke služby. Spoločnosť operatívne zareagovala na vzniknutú mimoriadnu pandemickú 

situáciu rozšírením služieb o zabezpečovanie všetkých dokumentov potrebných pre 

podnikateľské subjekty súvisiacich so žiadosťami o poskytnutie finančných príspevkov v 

zmysle príslušných opatrení  v rámci podmienok projektu "Prvá pomoc" na podporu udržania 

zamestnanosti v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu a odstránením ich následkov schváleného vládou SR uznesením č. 178/2020. Doterajší 

ekonomický vývoj spoločnosti a prieskum trhu doviedli vedenie spoločnosti k rozhodnutiu 

o rozšírenie portfófia podnikania o ďalšie činnosti, z ktorých sa v roku 2020 začali 

zabezpečovať čistiace a upratovacie služby  a pomocné práce pri stavebnej činnosti. Na 

zabezpečenie uvedených činností bola prijatá nová zamestnankyňa, u 1 zamestnanca došlo 

k zmene náplne činnosti, na poskytovanie účtovníckych a administratívnych služieb bola 

prijatá nová zamestnankyňa, takže k 31.12.2020 sa zvýšil stav zamestnancov oproti stavu 

k 31.12.2019 o dvoch. Medziročný nárast výnosov oproti roku 2019 je dôkazom správnosti 

rozhodnutí o rozšírení činností spoločnosti. 

 

 

7. Účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

 

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve k 31.12.2020 Úč POD bola 

zostavená dňa 09.03.2021 a je prílohou Výročnej správy za rok 2020. 

 

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke v eurách: 

 



 

 

 

Výnosy 
 

účtovnícke služby 31 477 

upratovacie služby 1 008 

stavebné práce 900 

dotácie z UPSVaR 20 083 

Spolu 53 468 

 

Výnosy spoločnosti k 31.12.2020 dosiahli výšku 53 468 EUR, podstatnú časť výnosov tvorili 

výnosy z poskytovania účtovníckych služieb. 

 

 

 

Náklady 
 

spotreba materiálu 8 290 

služby 6 600 

mzdové náklady 22 153 

zákonné sociálne zabezpečenie 6 468 

zákonné sociálne náklady 1 524 

dane a poplatky 200 

ostatné náklady na hosp. činnosť 251 

odpisy dlhodobého NM a HM 458 

ostatné náklady na finančnú činnosť 6 

splatná daň z príjmov 1 127 

Spolu 47 077 

 

Náklady spoločnosti k 31.12.2020 dosiahli výšku 47 077 EUR, podstatnú časť nákladov 

tvorili osobné náklady, t. j. mzdové náklady spolu s nákladmi na sociálne a zdravotné 

poistenie. 

 

 

Hospodársky výsledok:  zisk  + 6 391 

 

 

 

Štruktúra majetku spoločnosti 
 

Neobežný majetok v štruktúre: 10 542 

dlhodobý hmotný majetok 10 542 

Obežný majetok v štruktúre: 21 166 

krátkodobé pohľadávky 12 760 



peniaze 1 409 

účty v bankách 6 997 

 

 

Štruktúra zdrojov spoločnosti 

Vlastné imanie v štruktúre: 14 579 

základné imanie 5 000 

rezervný fond 159 

nerozdelený zisk minulých rokov 3 029 

výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie 6 391 

Záväzky v štruktúre: 17 129 

dlhodobé záväzky 292 

krátkodobé záväzky z obchodného styku 10 737 

záväzky voči zamestnancom 3 055 

záväzky zo sociálneho poistenia 1 515 

daňové záväzky 1 530 

Z ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

nevyplynula spoločnosti povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom.  

 

 

8. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

Peňažné prostriedky v hotovosti 

  Príjem Výdaj Zostatok 

Stav k 1.1 - - 2 050,60 

Január 4 500,00 0,00 6 550,60 

Február 540,00 0,00 7 090,60 

Marec 0,00 0,00 7 090,60 

Apríl 0,00 0,00 7 090,60 

Máj 0,00 0,00 7 090,60 

Jún 0,00 0,00 7 090,60 

Júl 0,00 2 063,54 5 027,06 

August 0,00 0,00 5 027,06 

September 0,00 115,30 4 911,76 

Október 2 000,00 1 581,07 5 330,69 

November 0,00 1 208,19 4 122,50 

December 4 229,00 6 943,15 1 408,35 



SPOLU 11 269,00 11 911,25 1 408,35 

 

 

Peňažné prostriedky na účte 

  Príjem Výdaj Zostatok 

Stav k 1.1 - - 9 131,12 

Január 210,00 6 378,16 2 962,96 

Február 3 325,90 1 498,72 4 790,14 

Marec 5 010,00 1 926,60 7 873,54 

Apríl 705,00 7 015,71 1 562,83 

Máj 90,00 1 498,72 154,11 

Jún 8 096,30 1 498,72 6 751,69 

Júl 1 005,00 1 731,92 6 024,77 

August 270,00 3 686,78 2 607,99 

September 8 855,30 2 194,49 9 268,80 

Október 4 162,00 5 032,40 8 398,40 

November 3 163,40 11 318,36 243,44 

December 15 247,00 8 493,16 6 997,28 

SPOLU 50 139,90 52 273,74 6 997,28 

 

9. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 

Prehľad príjmov podľa zdrojov 

  Vlastné  Cudzie Celkom 

Január 4 710,00 0,00 4 710,00 

Február 3 865,90 0,00 3 865,90 

Marec 5 010,00 0,00 5 010,00 

Apríl 705,00 0,00 705,00 

Máj 90,00 0,00 90,00 

Jún 4 500,00 3 596,30 8 096,30 

Júl 1 005,00 0,00 1 005,00 

August 270,00 0,00 270,00 

September 5 259,00 3 596,30 8 855,30 

Október 6 162,00 0,00 6 162,00 

November 3 163,40 0,00 3 163,40 

December 13 972,60 5 503,40 19 476,00 

SPOLU 48 712,90 12 696,00 61 408,90 

 

 



 

 

 

 

10. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

druh majetku 

stav na 

začiatku 

účt. 

obdobia 

Prírastky +/ 

úbytky- 

stav na 

konci účt. 

obdobia 

samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí v obstar. cene 0 + 11 000 11 000 

dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej 

cene 0 + 10 542 10 542 

dlhodobé záväzky 170 + 122 292 

krátkodobé záväzky z obchodného styku 0 + 10 737 10 737 

záväzky voči zamestnancom 885 + 2 170 3 055 

záväzky zo sociálneho poistenia 409 + 1 106 1 515 

daňové záväzky 481 + 1 049 1 530 

iné záväzky           7 736                 -  7 736 0 

 

11. Údaje určené valným zhromaždením registrovaného sociálneho podniku    

Spoločnosť použije 60 % zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad 

a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným 

cieľom spoločnosti. 

 

12. Prílohy 

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená k 31.12.2020, zverejnená 

v Registri účtovných závierok. 

 

 

Vo Vinici, dňa 28.06.2021 

 



 

Ing. Eva Samošová, konateľ                                                          Ing. Florian Gyurász, konateľ 

 

 

                                                                                 
 

 


