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Výročná správa za rok 2020 

 

1. Základné identifikačné údaje 

Obchodné meno:   BOBGRASS s.r.o. 

Sídlo spoločnosti:  Valča 207, 038 35  Valča 

Registrácia spoločnosti: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka 

číslo 65928/L  

Deň zápisu: 23.06.2016 

Výška vkladu: 5000,00 EUR 

 

2. Vedenie spoločnosti 

Boris Tomčány – konateľ spoločnosti 

3. Štatút registrovaného sociálneho podniku 

Sociálnemu podniku BOBGRASS s.r.o. bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky podľa § 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 4.8.2020, pod číslom 194/2020 RSP. 

4. Majetková účasť 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je 

Boris Tomčány, vo výške 5000,00 eur. 

5. Štatutárne orgány spoločnosti 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie (ďalej VZ) je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať 

v mene spoločnosti alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Riadne konanie VZ 

musí byť zvolané najmenej raz za kalendárny rok a konateľ je povinný zvolávať VZ vtedy, 

keď je to potrebné, v súlade so zakladateľskou listinou alebo v súlade s príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade spoločnosti BOBGRASS s.r.o. vykonáva 

pôsobnosť VZ jediný spoločník – Boris Tomčány. 

Konateľ spoločnosti 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne. Pri 

právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme, pripojí konateľ k obchodnému menu 

spoločnosti svoj podpis. 
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6. Predmet činnosti  

• Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

• Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

• Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t 

vrátane prípojného vozidla 

• Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

• Prípravné práce k realizácii stavby 

 

7. Výsledky činnosti 

Predmetom činnosti spoločnosti BOBGRASS s.r.o. je v prvom rade krajinná architektúra, 

zakladanie okrasných záhrad či už v súkromnej alebo verejnej oblasti. Ďalej sa zaoberáme 

budovaním zavlažovacích systémov pre akékoľvek využitie na záhradách. Súčasťou 

spoločnosti je aj kamenný obchod so záhradníckym sortimentom. Vďaka rôznorodosti typu 

prác popri realizáciách, výsadbách, zavlažovaní, zakladaní záhrad, predaji záhradníckych 

potrieb a či pri ich údržbe, vieme zabezpečovať prácu pre akúkoľvek zraniteľnú a 

znevýhodnenú osobu  a tým napomáhame vytvárať pozitívny sociálny vplyv. 

 

Spoločnosť BOBGRASS s.r.o. dosahovala pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta 

zamestnaných znevýhodnených alebo zraniteľných osôb čo tvorilo 80 % z celkového počtu 

zamestnancov. K 31.12.2020 v spoločnosti pracovalo 5 zamestnancov na hlavný pracovný 

pomer, z toho 4 osoby zdravotne znevýhodnené a 1 na rodičovskej dovolenke. Zamestnanci 

absolvovali školenia pre zapájanie a správne fungovanie závlahového systému, zakladanie 

a starostlivosť o trávniky.  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických jednotkách za rok 2020 bol 2,8. 

Prehľad zamestnancov k 31.12.2020 

Vedúci záhradník 1 

Záhradník 1 

Pomocný záhradník 1 

Predavačka 2   (z toho 1 čerpá rodičovskú dovolenku) 

 

Od vzniku sociálneho podniku bol počet zamestnancov stabilný. Spoločnosť BOBGRASS 

s.r.o. v roku 2020 prijímala vyrovnávacie príspevky v súlade s priznaným štatútom 

registrovaného sociálneho podniku na znevýhodnené osoby z Úradu práce sociálnych vecí 

a rodiny Martin na základe Dohody o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému 

podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Spoločnosť v roku 2020 neprijala úhrady prostredníctvom servisných poukážok a nevyužila 

žiadnu výhodu pri verejnom obstarávaní. 
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8. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej 

obsiahnutých  
 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

Na základe § 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve spoločnosť BOBGRASS s.r.o. účtuje 

v sústave podvojného účtovníctva.  

Účtovná závierka za rok 2020 bola vypracovaná v súlade so zákonom o účtovníctve                

č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka sa skladá zo súvahy, výkazu 

ziskov a strát a poznámok. Účtovná jednotka nemá povinnosť overiť účtovnú závierku 

audítorom. 

Prehľad základných údajov z účtovnej závierky:  

a) Súvaha 

Aktíva Pasíva

Dlhodobý hmotný majetok 15 038,50 Základné imanie 5 000,00

Zásoby 15 031,92 Kapitálové fondy 20 100,00

Krátkodobé pohľadávky 10 302,25 Fondy zo zisku 198,23

Finačné účty 1 721,31 VH min. rokov 177,61

VH r. 2020 -5 141,46

Dlhodobé záväzky 7 606,31

Krátkodobé záväzky 14 088,39

Krátkodobé rezervy 64,90

AKTÍVA spolu 42 093,98 PASÍVA spolu 42 093,98  

b) Výkaz ziskov a strát 

Náklady Výnosy

Spotreba materiálu 50 193,66 Tržby z predaja služieb 55 619,90

Spotreba energie 685,32 Tržby za tovar 87 766,86

Predaný tovar 62 201,94 Tržby z predaja DNaHM 13 000,00

Služby 10 101,15 Ostané prevádzkové výnosy 9 012,60

Mzdové náklady 17 806,42 Dotácie z UPSVaR 12 196,08

Zákonné soc. a zdrav. poistenie 6 168,41

Zákonné sociálne náklady 180,25

Dane a poplatky 476,21

Zostatková cena pred. DNaHM 13 906,15

Zmluvné pokuty, penále 9,98

Ostatné prevádzkové náklady 4 269,52

Odpisy 15 780,56

Úroky 711,93

Ostatné finančné náklady 245,40

Spolu 182 736,90 Spolu 177 595,44

Výsledok hospodárenia -5 141,46

strata (-), zisk (+)  
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Výnosy za rok 2020 dosiahli výšku 177 595,44 EUR. Takmer 50 % celkových výnosov tvoria 

výnosy z predaja tovaru v kamennej predajni, 31 % tvoria výnosy z poskytovania služieb 

v rámci záhradných služieb. 

Náklady za rok 2020 dosiahli výšku 182 736,90 EUR, pričom najväčší podiel nákladov tvorili 

náklady na materiál (28 %) a náklady na predaný tovar (34 %). Mzdové náklady tvorili 13 % 

celkových nákladov.  

V roku 2020 vznikla strata vo výške 5 141,46 EUR. Strata vznikla aj v dôsledku pandémie 

COVID-19, kedy došlo k reštriktívnym obmedzeniam na zamedzenie šíreniu vírusu, či už 

povinným dočasným zatvorením predajne, ako aj zákazom vychádzania, čo malo vplyv na 

realizáciu záhradníckych služieb (napr. aj kvôli zatvoreným iným predajniam s materiálom 

nevyhnutným na poskytovanie našich služieb).  

Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov 

Tržby za služby – krajinná úprava 55619,90 

Tržby za predaný tovar 87766,86 

Tržby z predaja DNaHM 13000,00 

Ostatné prevádzkové výnosy 9012,60 

Dotácie UPSVaR 12196,08 

SPOLU : 177595,44 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov  

Stav aktív a pasív k 31.12.2020 predstavuje sumu 42 093,98 EUR. Zloženie majetku a záväzkov 

k 31.12.2020: 

 

AKTÍVA celkom 42 093,98 €

1. Dlhodobný hmotný majetok 15 038,50 €

Neobežný majetok spolu 15 038,50 €

2. Zásoby 15 031,92 €

3. Krátkodobé pohľadávky 10 302,25 €

4. Finančný majetok 1 721,31 €

Obežný majetok spolu 27 055,48 €

PASÍVA celkom 42 093,98 €

1. Základné imanie 5 000,00 €

2. Kapitálové fondy 20 100,00 €

3. Fondy zo zisku 198,23 €

4. Nerozd. ziska lebo neuhrad. strata min. rokov 177,61 €

5. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -5 141,46 €

Vlastné zdroje krytia majetku 20 334,38 €

6. Rezervy 64,90 €

7. Dlhodobé záväzky 7 606,31 €

8. Krátkodobé záväzky 14 088,39 €

Cudzie zdroje 21 759,60 €
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Stav pokladne k 31.12.2020             1699,51 EUR 

Stav bankového účtu k 31.12.2020                21,80 EUR 

 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

Celkové príjmy za rok 2020   281 986,35 EUR 

Celkový výdaj za rok 2020  282 824,96 EUR 

 

9. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Spoločnosť BOBGRASS s.r.o. má aj napriek pandemickej situácii spôsobenej vírusom 

COVID-19 pravidelný dopyt na záhradnícke služby a záhradnícky sortiment. Aj napriek 

očakávanej ďalšej vlny pandémie spojenej s istými obmedzeniami veríme, že budeme 

poskytovať naše služby či už občanom, alebo firmám aj naďalej v plnej miere. 

  

 

          

............................................. 

V Martine, 25.06.2021             BOBGRASS s.r.o. 

         v zastúpení Boris Tomčány 

          


